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คำนำ 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรหลัก “กาวไกล ยกยอง คลองตัว มั่นคง เก้ือกูล 

เปนสุข” ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559 ในป 2558 จึงเปนปที่ 4 ของการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรนี้ ดังปรากฏผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานรายละเอียดในเอกสารรายงานนี้  

การดำเนินงานป 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) มหาวิทยาลัยยังคงรักษาความ  

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับตนของประเทศไทย เห็นไดจากความสำเร็จในการดำเนินงานตาม พันธกิจหลัก  

ทุกดานอันไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ การ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารองคกร  

มหาวิทยาลัยมีผลงานจากของนิสิต คณาจารย และบุคลากร ดังปรากฏเปนรางวัลทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ ผลงานที่โดดเดนในป 2558 เชน การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ การ  

คนพบนวัตกรรมใหมจากการวิจัย การนำเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการเรียน การสอน การสงเสริมกิจกรรม

พัฒนาสังคม การไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2 ป

ติดตอกัน  

การใหความสำคัญตอการเสริมสรางจิตสำนึกนิสิตตอสถาบันและสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัยจัดทำเปน

ลักษณะโครงการเฉลิมพระเกียรติดำเนินงานตอเนื่องอยางเขมขนขึ้นทุกป โดยในปนี้เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 2 เมษายน 2558 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู และโครงการที่เก่ียวเนื่องจำนวนมาก 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขของ  

ปวงประชามาโดยตลอด  

ความสำเร็จอันงดงามทั้งหลายเกิดจากความพยายามรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถาบันแหงนี้ 

ทั้งนี้ ดวยความมุงมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางอิงของแผนดิน 

เปนผูนำทางปญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชวงการกาวยางเขาสูปที่ 100 แหง  

การสถาปนามหาวิทยาลัย ชาวจุฬาฯ ทุกคนผูมีเลือดสีชมพูจะยังคงสรางสรรคผลงานอันเปนเกียรติและสืบสาน

พระราชปณิธานของพระผูพระราชทานกำเนิดและพระ ผูสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปน “หลักเฉลิม

พระนครแหงกรุงสยาม” สืบตอไป  

                      

                                                              (ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล) 

                                                                                 อธิการบดี 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดำเนินงานในรอบป 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) เปน  

ปที่ 98 แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย ไดดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักแหงมหาวิทยาลัย ดวยความมุงหมาย  

ในการเปนแหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน มุงเนนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือ  

ยกระดับคุณภาพทางวิชาการของประเทศไทย ขณะเดียวกันตอบโจทย ชวยเหลือสังคม และกาวตอไปไดอยาง

มั่นคง ผลสำเร็จการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยปรากฏเปนรางวัลตาง ๆ และการจัดอันดับอันเปนที่ยอมรับโดย

ทั่วไป  

ในปนี้เปนปที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ทั้งงานพิธีการ  

ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป  

ผลการดำเนินงานโดยสรุป จำแนกเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก และผลดำเนินงาน  

อีก 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ

บริหารทั่วไป ดังนี้ 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก 

ผลการดำเนินงานท่ีสั่งสมมา สงผลใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

ในปนี้ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหนวยงาน 

- QS World University Rankings 2015 – 2016 (ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2558) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 253   

ของโลก 

- QS World University Ranking by Subject 2015 จัดอันดับสาขาวิชา 5 กลุมสาขา รวม   

36 สาขาวิชา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย   

4 กลุมสาขา และอยูใน 200 อันดับแรกของโลก 2 กลุม คือ Engineering & Technology อันดับ 140   

ของโลก และ Social Sciences & Management อันดับ 161 ของโลก   

ในการจัดอันดับรายสาขาวิชา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 

ของประเทศ 25 สาขา อันดับ 2 ของประเทศ 7 สาขา และอันดับ 3 ของประเทศ 2 สาขา รวม 34 สาขา   

นับเปนอันดับ 1 ในประเทศไทยมากท่ีสุด 5 ป ติดตอกัน และเปนกลุม 100 อันดับแรกของโลก 3 สาขา   

ไดแก Architecture/Built Environment, Modern Languages และ Engineering – Chemical และอันดับ 

101-200 ของโลกอีก 12 สาขา 
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- QS University Rankings: Asia ป 2015 ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ

ประเทศไทยทั้ง 5 กลุมสาขา 

- SCImago Institutions Rankings ป 2015 ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ

ประเทศไทยในดานงานวิจัย เปนปที่ 7 ติดตอกัน และเปนอันดับที่ 501 ของโลก 

- Center for World University Rankings (CWUR) ป 2015 ไดรับการจัดอันดับใหเปน

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยตอเนื่องกันเปนปที่ 7 เปนอันดับที่ 311 ของโลก และเปนมหาวิทยาลัย

เดียวในไทยที่ติดอันดับโลกใน 500 อันดับแรก 

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ป 2015 (UI Green Metric World University Ranking 

2015) โดย University of Indonesia จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัย  

สีเขียวอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปนปที่สองติดตอกัน จัดเปนอันดับ 30 ของโลก และอยู  

ในอันดับ 4 ของโลกประเภท City Center University นับมหาวิทยาลัยเดียวของประเทศไทยท่ีไดรับการ  

จัดอันดับอยูใน 30 อันดับแรกของโลก โดยในป 2014 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 1 ของ  

ประเทศไทยและอันดับ 40 ของโลก  

การผลิตบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีนิสิตทั้งหมด 37,894 คน เปนนิสิตระดับปริญญาตรี 25,568 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา 12,326 คน โดยมีนิสิตใหมที่เขาศึกษารวม 9,976 คน เปนระดับปริญญาตรี 6,277 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา 3,699 คน ในระดับปริญญาตรีสวนใหญเปนการรับตรงผานโครงการตาง ๆ รองลงมา

เปนการรับผานระบบแอดมิชชันสกลาง และหลักสูตรนานาชาติ  

ในปการศึกษา 2557 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 9,809 คน เปนระดับปริญญาตรี 5,571 คน และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 4,238 คน เฉพาะระดับปริญญาบัณฑิตไดงานทำแลวรอยละ 53.5 ศึกษาตอรอยละ 11.6 

ทำงานพรอมศึกษาตอรอยละ 2.4 ขณะที่ยังไมไดทำงานรอยละ 32.5 (สำรวจขอมูลชวงซอมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 12 ก.ย. – 5 ต.ค.2558 ประมาณ 4 เดือนหลังปดภาคปลาย ปการศึกษา 2557)  

มีการเปดหลักสูตรการสอนรวม 450 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 71 หลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา 379 หลักสูตร ในจำนวนน้ีเปนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 88 หลักสูตร   

โดยมีการดำเนินงานในสวนการพัฒนาหลักสูตรหลายประการ เชน การบริหารหลักสูตรสองปริญญาระหวาง  

คณะภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) ระหวาง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยผลักดันอยางตอเนื่องใน  

การปองปรามการลอกเลียนวรรณกรรมในวิทยานิพนธของนิสิต จากการจัดทำระบบการเขียนวิทยานิพนธ

อิเล็กทรอนิกส (CU E-Thesis) และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใชตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม   

การลักลอกบทความวิชาการ โดยขยายความรวมมือไปสูสถาบันการศึกษาอื่นรวม 59 แหง 
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มหาวิทยาลัยดูแลนิสิตที่เขาศึกษาท้ังในเรื่องความตองการพื้นฐาน การสรางบุคลิกภาพ การพัฒนาดาน

คุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสรางจิตสำนึกนิสิตตอสถาบันและสังคมสวนรวม สงเสริมในรูปแบบกิจกรรม 

โครงการตาง ๆ นิสิตที่มีความจำเปนดานท่ีพักมีหอพักภายในมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนการศึกษาตามความ  

จำเปน สำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนใหเปลา) 1,653 ทุน ทุนทำชื่อเสียงและคุณประโยชน 800 ทุน จัดสวัสดิการ

ใหกูยืมเงินกองทุนของรัฐบาล 505 คน รวมทั้งจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะทุนการศึกษา ทุนวิจัย   

ทุนจัดทำวิทยานิพนธ ทุนเสนอผลงาน ทุนผูชวยสอน นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษา/กิจกรรมใหกับ

บุคลากรในประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาคอาเซียน เปนตน  

ในสวนการพัฒนาคณาจารย ยังคงสนับสนุนในลักษณะทุนรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนทุนปริญญา  

ขั้นสูงเพื่อไปศึกษาตอตางประเทศ 22 คน ทุนสนับสนนุจากหนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ 22 ทุน 

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 47 คน ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อไป  

ตางประเทศ (ทุนเกาผูกพัน) 35 คน ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการที่ตางประเทศ 92 ทุน ตลอดจน  

จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินกิจกรรมดานตางประเทศ ในรอบปที่ผานมามีการดำเนินงาน

ดานความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ มีสัญญาความรวมมือทางวิชาการที่มีผลบังคับใช 787 ฉบับ การ

แลกเปลี่ยนนิสิต 940 คน แลกเปลี่ยนอาจารยและนักวิจัย 185 คน เปนตน รวมทั้งการดำเนินงานดานเครือขาย

นานาชาติ และอาเซียนศึกษา เพื่อผลักดันใหเกิดมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 
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การวิจัย 

ภารกิจหลักดานการวิจัย ภายใตแผนยุทธศาสตรการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระยะ 15 ป   

(พ.ศ.2555 - 2570) ไดมุงเปาในการสรางความเปนเลิศดานการวิจัย พัฒนาสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” 

สงเสริมการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเขาดวยกัน สรางองคความรูและนวัตกรรมทาง

วิชาการ เกิดประโยชนเชิงพาณิชย สงผลตอการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ในปนี้มีโครงการวิจัย 1,481 โครงการ สวนใหญเปนสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ 

คิดเปนงบประมาณ 1,276.45 ลานบาท กวารอยละ 70 เปนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกท้ังภาครัฐ  

และเอกชน นอกจากน้ียังมีโครงการวิจัยจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (WCU) ซึ่งมอบหมายใหศูนย

บริการวิชาการแหงจุฬาฯ เปนผูดำเนินการ 58 โครงการ เปนเงิน 79.10 ลานบาท และโครงการวิจัยที่ไดรับ  

เงินทุนดำเนินงานผานศูนยบริการวิชาการอีก 122 โครงการ เปนเงิน 432.69 ลานบาท 

มีการเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งในวงวิชาการและในสังคมท่ัวไป โดยมีบทความที่ตีพิมพเผยแพร  

ในฐานขอมูล ISI (Web of Knowledge) จำนวน 1,181 เรื่อง และในฐานขอมูล SCOPUS จำนวน 2,358 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ การเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ  

บุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติอยางตอเนื่อง  

ทุกป ในปงบประมาณ 2558 บุคลากรระดับอาจารยและนักวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ   

รวมทั้งสิ้น 80 รางวัล โดยเปนรางวัลระดับนานาชาติ 40 รางวัล จำแนกเปนประเภทบุคคล 2 รางวัล และ

ประเภทผลงาน 38 รางวัล และรางวัลระดับชาติ 40 รางวัล จำแนกเปนประเภทบุคคล 20 รางวัล และประเภท

ผลงาน 20 รางวัล  

มีศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) ในระดับตาง ๆ รวม 31 ศูนย 

จำแนกเปน ระดบันานาชาติ 1 ศนูย ระดับชาต ิ3 ศนูย และศนูยทีม่หาวทิยาลยัใหการรบัรอง 27 ศนูย นอกจากนี ้  

มีหนวยปฏิบัติการวิจัย หรือ Research Unit (RU) จำนวน 108 หนวย  

ในการสนับสนุนกลไกการวิจัย ไดจัดสรรทุน ทั้งทุนวิจัย 11 ประเภท ทุนรางวัล ทุนพัฒนาบุคลากรหรือ

กิจกรรมวิจัย 12 ประเภท จัดทำโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัย และลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  

เพื่อการวิจัยและระบบสนับสนุนตาง ๆ ไดแก การสรางอาคารวิจัยฯ การจัดตั้งศูนยสัตวทดลองฯ และศูนย  

วิจัยไพรเมทแหงชาติ การจัดตั้งโรงงานตนแบบภายใตโครงการวิจัยสูอุตสาหกรรมและชุมชน จุฬาฯ สระบุรี   

การพัฒนามาตรฐานการวิจัยสูมาตรฐานสากล เชน การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย โครงการจริยธรรม

การวิจัยในคนชุดสหสถาบัน และโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ ฯลฯ 
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การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการเปนอีกภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหบริการ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถจำแนก  

ผูใหบริการได 3 ประเภท คือ บริการโดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน) บริการโดยหนวยงานวิสาหกิจ และบริการ  

โดยหนวยงานอื่น ๆ  

บริการโดยสวนงาน มีการดำเนินการหลายรูปแบบ เชน การอบรม สัมมนา ประชุม บริการวิเคราะห 

ทดสอบ ตรวจสอบ บริการใหคำปรึกษา บริการจัดสอบวัดความรู ใหบริการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

รวมทั้งสิ้น 3,766 โครงการ 151,699 ครั้ง มีผูรับบริการ (เฉพาะโครงการที่สามารถนับได) 1,491,953 คน  

และหนวยงาน   

บริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก ศูนยทดสอบทางวิชาการ สำนักพิมพ 

ศูนยหนังสือ ศูนยบริการวิชาการ โรงพิมพ และสถานีวิทยุ นับวามีผลการใหบริการที่ดีเปนไปตามวัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยยังมีการบริการในรูปแบบพิพิธภัณฑที่ปจจุบันมีมากกวา 20 แหง หนวยงานดานการ

พยาบาลรักษาและสุขภาพดานตาง ๆ อีก 9 แหง 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดใหบริการความรูทางวิชาการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แกสังคม   

เชน การจัดแถลงขาว จัดเวทีสาธารณะ หรือการประชุมเสวนาเพื่อใหความเห็นทางวิชาการตามวาระโอกาสท่ี

สังคมตองการองคความรูเพ่ือการตัดสินใจหรือการแกปญหา เพื่อเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชน และเพื่ออนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม เชน งานแถลงขาวผลงานนวัตกรรมสหสาขาวิชา “วิศวกรรมทางการแพทย” จัดงานวันโยคะ

สากล งานแถลงขาวเรื่องขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบรางของประเทศไทย ฯลฯ  
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และในปนี้ มหาวิทยาลัยเปดศูนยการเรียนรูเกษตรกรรมเมืองหรือ Siam Green Sky (Urban 

Agriculture Learning Center) ณ ชั้น 7 อาคารสยามสแควรวัน จัดเปนสวนลอยฟาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

ประกอบดวยสิ่งอำนวยความสะดวกและพ้ืนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนตนแบบการบริหารพื้นที่สีเขียวของ

อาคารในเขตเมืองและลดการใชพลังงานที่ไมจำเปน เปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมโดยไมเสียคาจาย 

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจหลักอยางตอเนื่องมาตลอด 

ทั้งดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม มีสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน ธรรมสถาน และศูนยพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือทำนุบำรุง อนุรักษ พัฒนา 

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไป ทั้งที่เปนงานใหญประจำป   

งานตามวาระโอกาส และโครงการอีกหลากหลาย เพื่อใหทุกคนมีสวนเขารวม และเปนการเสริมสรางบรรยากาศ

ทางศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย เชน การจัดพิธีไหวครูดนตรีไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป “รายการ  

จุฬาวาทิต” การแตงต้ังศิลปนมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการผลงานภาพถาย “ปทุมสรัส จังหวัดวัง” ผลงาน  

ของ ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต  

กับกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต เขารวมแขงขันในรายการ International Youth Music Festival I. 2015   

ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก รวมถึงการอนุรักษผลงานศิลปกรรมและประวัติศาสตรที่สำคัญ อาทิ   

การชำระเอกสาร การจัดทำสื่อตาง ๆ เพื่อการสืบคนและเผยแพร เปนตน  

ดานศาสนาและคุณธรรม นอกจากจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและการบรรยายธรรมแลว ยัง  

จัดกิจกรรมอื่น ๆ เชน การจัดอบรม เสวนาธรรม การฝกปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โครงการบรรพชาและอุปสมบท

หมู การจัดพิมพหนังสือ การใหบริการวิชาการ การใหบริการหองสมุดและอุปกรณจัดพิธีกรรมทางศาสนา และ

การวิจัย 

ในระดับสวนงาน (คณะ/หนวยงาน) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริม

สรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 783 กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,365 คร้ัง มีผูเขารวม

โครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได) จำนวน 211,927 คน 
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การบริหารทั่วไป 

การบริหารจัดการระบบสนับสนุนรองรับการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นับวาดำเนินการ  

ไปไดดวยดี มีความกาวหนาในการผลักดันและวางรากฐานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร   

ดานทรัพยากรมนุษย มีบุคลากร 7,908 คน เปนสายวิชาการ 2,842 คน และสายปฏิบัติการ 5,066 คน 

บุคลากรสายวิชาการสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2,097 คน มีตำแหนงทางวิชาการเปน

ศาสตราจารย 158 คน รองศาสตราจารย 639 คน ผูชวยศาสตราจารย 864 คน และที่เหลือเปนอาจารย 

อาจารยสาธิต และนักวิจัย ในการพัฒนาดวยการฝกอบรม สัมมนา ดำเนินการได 2,353 หลักสูตร มีผูผาน  

การพัฒนา 4,981 คน การจัดบริการสวัสดิการในปนี้ มีโครงการพิเศษ “แกรนดปุยนุนลีก” เปนกิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ เนนการลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงไดรับความสนใจอยางมาก  

ดานกายภาพ มีพื้นที่รวม 1,875,524.6 ตารางเมตร เปนพื้นที่เพื่อการศึกษารอยละ 50.4 เพื่อการจัดหา

ผลประโยชนรอยละ 31.6 สวนราชการอื่นยืมใชรอยละ 18 เฉพาะ ในพื้นที่เพื่อการศึกษามีอาคารรวม 199 หลัง 

ตลอดพื้นที่แนวราบมีเครือขายไรสาย (Chula WiFi) ครอบคลุมประมาณรอยละ 91.69  



ซ

ดานการจัดการทรัพยสิน แบงเปน การจัดการทรัพยสินทางการเงิน และการจัดการทรัพยสินในเขต

พื้นที่เชิงพาณิชย โดยทางการเงินใหความสำคัญกับการบริหารเงินรายไดอยางเปนระบบ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และระดับสวนงาน เพื่อใหเกิดผลตอบแทนจากเงินรายไดสูงสุดภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได มีสวนที่

มหาวิทยาลัยและสวนงานตาง ๆ บริหารเองและสวนท่ีเปนกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ซึ่งบริหารโดยบริษัท  

จัดการกองทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีเงินลงทุนประมาณ 16,917.44 ลานบาท สวนการจัดการ

ทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชยมุงเนนการสรางสมดุลระหวางรายไดที่มั่นคงยั่งยืนและความรับผิดชอบตอ  

สังคม สิ่งแวดลอม โดยมีรายรับจากโครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุนมากที่สุด เชน จัตุรัสจามจุรี   

สยามสแควรวัน สยามกิตติ์ ประมาณ 1,800 ลานบาท (รอยละ 41) รองลงมาเปนที่ดิน อาคารพาณิชย/อาคาร

พิเศษ ประมาณ 1,400 ลานบาท (รอยละ 31) ที่เหลือจากโครงการพัฒนาที่ดินอื่น ๆ อาทิ MBK Novotel   

I’m park ประมาณ 1,280 ลานบาท (รอยละ 28) มีรายจาย 1,072.33 ลานบาท  

ดานโครงสรางองคกร ในป 2558 ไดจัดตั้งศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

(ศวพ.) ขึ้น เปนหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับสัตวไพรเมทของประเทศไทย ผลิตสัตวไพรเมทที่ปราศจากเชื้อโรคจำเพาะสำหรับรองรับงานวิจัย 

ดานการดำเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ซึ่งมอบหมายใหสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

และศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนาน และจังหวัด

ใกลเคียง โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในพื้นที่ เชน โครงการวิพุทธิยาจารยอาสา การฝกปฏิบัต ิ 

ภาคสนามทางดานการเกษตร ศึกษาดูงาน จัดบริการวิชาการเพื่อตอบโจทยปญหาของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะ

ในพื้นที่มีการขยายผล ตอยอดโครงการความรวมมือทางวิชาการฯ โครงการวิจัย เกิดตนแบบการศึกษาและ

พัฒนาในพื้นที่ เชน ศูนยสาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน การเลี้ยงและอนุรักษโคพื้นเมืองนาน การประชุม  

สัมมนารักษปานาน ครั้งที่ 2 การเพาะพันธุกลาไมวงศไมยาง และยังจัดการศึกษาและพัฒนาเครือขายดนตรี

ราชสำนักนานและราชสำนักรัตนโกสินทร สรางเครือขายศิลปนจุฬาฯ–นาน  

นอกจากน้ี มีหนวยงานที่รวมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหยิ่งมีความกาวหนา เกิด

ประโยชนโดยรวม ไดแก สภาคณาจารย ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ และสถาบันทรัพยสินทางปญญา  

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ปณิธานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนาข้ึนดวยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจา 

และแรงศรัทธาของประชาชาวไทย ถวายเปนราชานุสรณแหงพระปยมหาราช ผูทรงปรารถนาให
ปวงชนมีโอกาสไดเลาเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชนแกชาติไทยไมมีเวลาเสื่อมสูญ 

 
มหาวิทยาลัยแหงนี้มีจุดมุงหมายที่เปนหลัก คือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบำรุง และ

ถายทอดความรู กับการเสริมสรางคุณธรรมใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยสติ  
และปญญา 

 
ความรูที่นับวาสำคัญยิ่ง คือ ความรู เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม อันไดแก   

ความรูรอบ และความเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาการที่อำนวยประโยชนแกการดำเนินชีวิต 
 
สวนคุณธรรมท่ีผูเรียนผูรูพึงมี และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถือเปนหนาที่จะตองปลูกฝง   

คือ ความรูจักตนเอง ใฝรูอยูเสมอ คิดริเริ่ม สรางสรรค รอบคอบ ไตรตรองเหตุผล รับผิดชอบ   
เห็นการณไกล มีศีลธรรม และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
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สัญลักษณมหาวิทยาลัย  

พระเกี้ยว เปนศิราภรณประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระ

ราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย คำวา เกี้ยว ถาเปนคำนาม  

แปลวาเคร่ืองประดบัศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถาเปนคำกริยาแปลวาผูกรัด

หรือพัน   

พระเกี้ยวเปนสัญลักษณที่ชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภูมิใจ 

ทั้งน้ี สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนพระบรมราชานุสาวรียในสมเด็จ

พระปยมหาราชผูพระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยนี้ จุฬาลงกรณ แปลวา 

เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ จุลมงกุฎมีความหมายสำคัญยิ่งคือ

เกี่ยวโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 

คือ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎฯ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา

จุฬาลงกรณจึงมีความหมายวาจุลมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯ เจาฟามงกุฎฯ ยิ่งกวานั้น ยังมีความ

เกี่ยวพันถึงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีหมายความวา “พระจอมเกลา

นอย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กำหนดใหพระเกี้ยวเปนพิจิตรเรขา 

(สัญลักษณ) ประจำรัชกาลของพระองค   

เมื่อตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม

ราชานุญาตใหอัญเชิญพระเกี้ยวเปนเครื่องหมายหนาหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก ตอมาเมื่อโรงเรียนมหาดเล็ก

กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเก้ียวเปนเคร่ืองหมายของโรงเรียน ก็ได  

พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เมื่อโรงเรียนมหาดเล็กไดวิวัฒน  

ขึ้นเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูบริหารก็ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาตเปลี่ยนขอความใตพระเกี้ยวตามชื่อซึ่งไดรับพระราชทานใหม   

ตลอดมา พระเกี้ยวองคที่ประดิษฐานอยูที่หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ เปน  

พระเกี้ยวซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช เพื่อสรางจำลองจากพระเกี้ยวจริงที่ประดิษฐานอยูในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง 

มหาวิทยาลัยสรางเมื่อ พ.ศ. 2529 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเจิม และทรงพระสุหรายท่ี  

องคพระเกี้ยว แลวพระราชทานแกมหาวิทยาลัยตอหนาประชาคมจุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา 2531 (13 กรกฎาคม 2532) 
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สีชมพู เนื่องจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนหรือโรงเรียน

มหาดเล็ก ครั้งนั้นไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนักเรียนมหาดเล็กแตงเครื่องแบบมหาดเล็กซึ่งมี

อินทรธนูเปนสีบานเยน็อันเปนสีของกรมมหาดเล็ก สีบานเย็นจึงเปนสีประจำสถาบัน   

ตอมาเมื่อมีการแขงขันฟุตบอลประเพณีครั้งแรก ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง คณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาสีที่จะใชใน  

การแขงขัน ศาสตราจารย ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล เมื่อครั้งยังเปนนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ ไดเสนอวา  

ชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีพระบรม  

ราชสมภพในวันอังคาร และโปรดเกลาฯ ใหใชสีชมพูเปนสีประจำพระองค คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ เห็น

สมควรอัญเชิญสีประจำพระองคเปนสีประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเกียรติและสิริมงคล มหาวิทยาลัยจึงใชสีชมพู

เปนสีประจำมหาวิทยาลัยตลอดมา 

 
ตนจามจุรี 
“จามจุรี” เปนตนไมประจำมหาวิทยาลัย ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของจุฬาฯ มีความผูกพันกับชาว

จุฬาฯ มาตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนมหาวิทยาลัย ดวยวัฏจักรของจามจุรีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ 

กลาวคือ มีสีเขียวชอุมใหความสดชื่นในชวงเวลาภาคตนของการศึกษาเสมือนนิสิตปที่ 1 ที่ยังคงเริงราสนุกสนาน

กับการเปนนองใหม และเมื่อเวลาผานไปในภาคปลายของการศึกษา ทั้งใบและฝกย้ำเตือนใหนิสิตเตรียมตัวสอบ

ปลายป มิฉะนั้นอาจจะตองเรียนซ้ำชั้นหรือถูกไลออก  
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ดวยจามจุรีเปนไมที่สลัดใบและฝกในชวงเวลาปลายป ทำใหถนนและ

คูขางถนนในจุฬาฯ สกปรก ปญหาของตนจามจุรี คือ ปลูกขึ้นยาก ดูแลรักษา

ยาก มีโรคพืช ทำใหกิ่งกานหักหลน ประมาณป พ.ศ. 2480 - 2500 จำนวน

ตนจามจุรีในมหาวิทยาลัยเริ่มลดนอยลงอยางมาก มีคณะตาง ๆ เกิดขึ้น เปน

เหตุใหตนจามจุรีถูกโคนลงเพ่ือสรางตึกใหม และไมมีนโยบายปลูกทดแทน 

จากการท่ีจามจุรีลดนอยลงอยางเห็นไดชัด นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง

ลนพนตอชาวจุฬาฯ ถือเปนนิมิตหมายที่ดีโดยที่ไมมีใครคาดคิดมากอน ในวันที่ 

15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชไดเสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทาน

ตนจามจุรีแกมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตน ซึ่งพระองคทรงนำมาจาก

พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกดวยพระองคเอง บริเวณดานหนาหอประชุมจุฬาฯ ฝงดานสนาม

ฟุตบอล ทางดานขวา จำนวน 3 ตน ดานซาย จำนวน 2 ตน และยังไดพระราชทานพระราชดำรัสถึงความผูกพัน

ระหวางชาวจุฬาฯ กบัจามจรุวีามมีานานต้ังแตสรางมหาวทิยาลยั ทรงเนนวาดอกสีชมพูเปนสัญลักษณสูงสุดอยาง

หนึ่งของจุฬาฯ พระองคทรงเห็นวาจามจุรีที่นำมาน้ันโตขึ้นสมควรจะเขามหาวิทยาลัยเสียที และสถานท่ีนี้

เหมาะสมท่ีสุด “จึงขอฝากตนไมไวหาตนใหเปนเครื่องเตือนใจตลอดกาล” ตมจามจุรีพระราชทานท้ัง 5 ตนนี้   

จึงยืนอยูแข็งแรง เปนศรีสงาและศิริมงคลแกชาวจุฬาฯ มาจนถึงปจจุบันและในอนาคตสืบไป   

และเน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติครบ 50 ป 

จุฬาฯ จึงตกแตงลานจามจุรีพระราชทาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดลานจามจุรีพระราชทาน  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 เพื่อใหลานจามจุรีพระราชทานนี้เปนสิ่งเตือนใจใหชาวจุฬาฯ สำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเชื่อมั่นวาลานจามจุรีพระราชทานจะเปนอนุสรณสถาน  

แหงหนึ่งของมหาวทิยาลัยที่รอยรัดความสามัคคีของชาวจุฬาฯ ตลอดไป  

ตอมา พ.ศ. 2540 ในวาระครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนา ชาวจุฬาฯ รวมใจดำเนินตามพระราชดำรัส 

ดวยโครงการ “จุฬาฯ 80 ป จามจุรี 80 ตน” กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชาวจุฬาฯ ทุกคนไมวาจะเปนศิษยเกา

ศิษยปจจุบัน อาจารย บุคลากร ลวนแลวแตมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น และโครงการนี้จะทยอยปลูกตนจามจุรี

ตอไปจนจุฬาฯ กลายเปนอุทยานจามจุรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหชาวจุฬาฯ รุนตอไปไดรมเงาจามจุรี มิใชเหลือแตเพียง

ความทรงจำ และจามจุรีก็จะเปนสัญลักษณหนึ่งคูจุฬาฯ ตลอดกาล 
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ยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยป พ.ศ. 2555-2559 
 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระผูพระราชทานกำเนิดและพระผูสถาปนาที่โปรดใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน 

“หลักเฉลิมพระนครแหงกรุงสยาม” 

“เสาหลักของแผนดิน (Pillar of the Kingdom)” 

 

 

 
 
 

 

วิสัยทัศนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2570 
“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน 

เปนผูนำทางปญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. บุกเบิกองคความรูใหม บูรณาการองคความรู และเสริมสรางสภาพแวดลอมเชิงวิชาการ 

2. สรางปญญาและถายโอนองคความรูกับสาธารณะ เพื่อเปนที่พึ่งของสังคม  

3. สรางบัณฑิตที่เปนคนดีและมีความรู ทักษะ คุณลักษณะที่ไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับสังคม 

4. เสริมสรางนิสิตใหเปนบัณฑิตที่สามารถครองตนอยางมีคุณธรรมและเปนผูนำ 

5. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีคุณคาหลักที่เหมาะสม 

6. ทำนุบำรุง สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 

คานิยมหลักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

“น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุงมั่นความเปนเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพื่อสังคม” 

Teamwork, Integrity, Excellence, Social-minded : “TIES” 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร  

“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติที่เปนเลิศในภูมิภาค มีความเปนนานาชาติ มีความ

ทันสมัย ธำรงไวซึ่งความเปนไทยและสรางบัณฑิตที่ทรงคุณคาเปนที่พึงปรารถนาของสังคม (World Class 

National University)”  
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ผลสัมฤทธิ์  

เมื่อครบหน่ึงรอยปแหงการสถาปนาในป พ.ศ.2560 นั้น มหาวิทยาลัยมีความปรารถนาที-่จะใหเกิด  

ผลสัมฤทธิ์สําคัญ 5 ดาน ไดแก  

1. เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับโลก  

2. เปนองคกรแหงปญญาที่มีความเปนเลิศดานการวิจัย 

3.  ผลิตบัณฑิตที่เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศและของโลก  

4.  เปนมหาวทิยาลยัทีม่รีะบบการบริหารจดัการทีค่ลองตวั กระชบั รวดเรว็ และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ  

5.  เปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

เพื่อนำไปสูผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ประการดังกลาว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกำหนด ยุทธศาสตรหลัก   

6 ดาน  

ไดแก 

1. ยุทธศาสตร “กาวไกล”  4. ยุทธศาสตร “มั่นคง” 

2. ยุทธศาสตร “ยกยอง”  5. ยุทธศาสตร “เกื้อกูล” 

3. ยุทธศาสตร “คลองตัว”  6. ยุทธศาสตร “เปนสุข” 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์และยุทธศาสตร 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร

หลักท่ีใช
ความหมายทั่วไป

เปนมหาวิทยาลัยช้ันนำท่ีมีมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับในระดับโลก

“กาวไกล” เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก มีมาตรฐานและคุณภาพทาง
วิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการผลิตบัณฑิต 
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก

เปนองคกรแหงปญญาที่มีความ
เปนเลิศดานการวิจัย

ผลิตบัณฑิตที่เปนพลเมืองที่มี
คุณคาของประเทศและของโลก

“ยกยอง” เปนปญญาแหงแผนดิน รับผิดชอบและนำความรูสูสังคม ทั้งใน 
ระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน การวิจัยและกิจการนิสิต เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีทรงคุณคา
เปนที่พึงปรารถนาของสังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก ตลอดจน
สรางและนำเสนอผลงานวิชาการที่สามารถชี้นำการพัฒนาและการ
แกปญหาของสังคมไทยอยางบูรณาการ สมดุล และ ยั่งยืน

เปนมหาวิทยาลัย  
ที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่คลองตัว กระชับ รวดเร็ว 
และมีเสถียรภาพทางการเงิน

“คลองตัว” เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ มีธรรมาภิบาลควบคูไปกับความเปน
เลิศทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการ สืบสานความเปนไทย 
ดวยการบริหารจัดการองคกร (ระบบงานบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบ
ไดและบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม

“มั่นคง” เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารทรัพยสินทั้งทางกายภาพ การเงิน
 และทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
พัฒนาความสัมพันธ สรางความผูกพัน และนำศักยภาพของศิษยเกา
มารวมสรางความเขมแข็งและพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหมีความมั่นคงและยั่งยืน เปนเลิศทางวิชาการอยางตอเนื่อง

เปนบานอันอบอุนของคนดี  

และเกง และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม

“เกื้อกูล” เปนมหาวิทยาลัยที่สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

เก้ือกูลนิสิต บุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีขาดแคลน ประสบความเดือดรอน

อยางเพียงพอ ทันทวงที และตอเนื่อง รวมทั้งการมีสวนรวมหรือ
มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนชุมชน (University Social 
Responsibility) ใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

“เปนสุข” เปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง โดยพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย
แหงความยั่งยืน (Sustainable University) มุงอนุรักษพลังงาน

และสรางสิ่งแวดลอมใหนาอยู นาทำงาน มีความปลอดภัย รวมทั้ง
สรางความผูกพันของบุคลากร สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงในชีวิต
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การผลิตบัณฑิต 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน มีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก 

บูรณาการองคความรู สรางปญญา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสรางบัณฑิตใหเปนคนดี ถึงพรอมดวย 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สามารถครองตนอยางมีคุณธรรม เปนผูนำทางปญญา เปนท่ีพ่ึงและผูพัฒนา

อนาคตของประเทศไทยเปรียบดังเสาหลักแหงแผนดิน ดวยตระหนักถึงความสำคัญของจุดมุงหมายดังกลาว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถดำเนินการตามพันธกิจที่ตั้งไว 

ในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดเชื่อมโยงและประสานทุกภารกิจที่มีผลตอการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพไดมาตรฐานสากล โดยไดดำเนินการในดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการ   

การเรียนการสอน และการพัฒนาตนของนิสิต 

ผลการดำเนินงานดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2558 สรุปได ดังนี้ 
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1. ขอมูลนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา จำแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 

และระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบดวย ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ดุษฎีบัณฑิต มีจำนวนนิสิตและขอมูลการหางานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ดังนี ้

1.1 จำนวนนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2558 และผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 

 นิสิตที่เขาศึกษาเปนนิสิตใหมในปการศึกษา 2558 มีจำนวนรวม 9,976 คน จำแนกเปนนิสิตระดับ

ปริญญาบัณฑิต 6,277 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 3,699 คน ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีนิสิตจำนวนทั้งสิ้น 

37,894 คน จำแนกเปนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 25,568 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 12,326 คน   

ในปการศึกษา 2557 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 9,809 คน จำแนกเปนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 5,571 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา 4,238 คน รายละเอียดจำนวนนิสิตจำแนกรายคณะ ดังแสดงในตารางดานลาง 

 ทั้งนี้ จำนวนนิสิตใหมที่ลงทะเบียนเขาศึกษาจริง จะนอยกวาจำนวนนิสิตที่ผานการรับสมัคร

คัดเลือกเขาศึกษา เนื่องจากมีนิสิตบางสวนที่สอบผานการรับสมัครไมไดลงทะเบียนเขาศึกษา 

 หมายเหตุ ในการแสดงขอมูลตารางนิสิต จะใชตัวอักษรยอ แสดงระดับ ดังนี้ 

 - ป.ตรี หมายถึง ปริญญาตรี 

 - ป.บัณฑิต หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 - ป.โท หมายถึง ปริญญาโท 

 - ป.บัณฑิตชั้นสูง หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 - ป.เอก หมายถึง ปรญิญาเอก 
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กลุมสาขาวิชา/
สวนงาน

นิสิตใหม ปการศึกษา 2558 นิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2558
ป.ตรี ป.

บัณฑิต
ป.โท ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก รวม ป.ตรี ป.
บัณฑิต

ป.โท ป.
บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก รวม

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,152 61 411 258 89 1,971 5,841 61 1,243 691 545 8,381

คณะแพทยศาสตร 301 9 129 217 28 684 1,861 9 294 552 107 2,823

คณะทันตแพทยศาสตร 99 33 37 41 210 774 33 108 139 22 1,076

คณะสัตวแพทยศาสตร 142 19 24 10 195 665 19 70 76 830

คณะเภสัชศาสตร 172 34 12 218 941 129 78 1,148

คณะพยาบาลศาสตร 66 1 67 330 28 358

คณะสหเวชศาสตร 231 21 5 257 727 77 40 844

คณะจิตวิทยา 124 27 5 156 465 75 26 566

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 83 53 12 148 408 118 61 587

วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข 20 16 36 42 107 149

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 2,268 732 102 3,102 8,217 2,471 767 11,455

คณะวิทยาศาสตร 923 235 53 1,211 2,965 862 430 4,257

คณะวิศวกรรมศาสตร 988 360 36 1,384 3,704 1,252 234 5,190

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 357 64 10 431 1,548 179 28 1,755

วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี 73 3 76 178 75 253

มนุษยศาสตร 575 135 30 740 2,288 435 229 2,952

คณะอักษรศาสตร 412 103 10 525 1,644 343 124 2,111

คณะศิลปกรรมศาสตร 163 32 20 215 644 92 105 841

สังคมศาสตร 2,282 1,514 106 3,902 9,222 4,275 633 14,130

คณะครุศาสตร 375 213 66 654 1,844 592 463 2,899

คณะนิติศาสตร 339 215 4 558 1,266 562 14 1,842

คณะนิเทศศาสตร 241 61 4 306 957 165 18 1,140

คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี 720 563 2 1,285 2,866 1,818 24 4,708

คณะรัฐศาสตร 276 160 19 455 1,009 536 54 1,599

คณะเศรษฐศาสตร 279 169 6 454 1,103 335 22 1,460

สำนักวิชาทรัพยากร
การเกษตร 52 52 177 177

วิทยาลัยประชากรศาสตร 1 5 6 11 31 42

สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร 132 132 256 7 263

สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย) 180 81 261 549 427 976

รวม 6,277 61 2,972 258 408 9,976 25,568 61 8,973 691 2,601 37,894
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กลุมสาขาวิชา/

สวนงาน

ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก รวม

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,105 57 380 205 73 1,820

คณะแพทยศาสตร 286 8 111 201 12 618

คณะทันตแพทยศาสตร 125 33 24 4 2 188

คณะสัตวแพทยศาสตร 121 16 35  8 180

คณะเภสัชศาสตร 179 30  13 222

คณะพยาบาลศาสตร 92  5 97

คณะสหเวชศาสตร 177 11  2 190

คณะจิตวิทยา 100 20  2 122

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 117 34  14 165

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 23  15 38

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 1,709 897  140 2,746

คณะวิทยาศาสตร 596 307  73 976

คณะวิศวกรรมศาสตร 793 422  52 1,267

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 320 83  2 405

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 85  13 98

มนุษยศาสตร 487 147  46 680

คณะอักษรศาสตร 378 91  21 490

คณะศิลปกรรมศาสตร 109 56  25 190

สังคมศาสตร 2,270 1,869  133 4,272

คณะครุศาสตร 443 213  93 749

คณะนิติศาสตร 346 153  2 501

คณะนิเทศศาสตร 258 82  10 350

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 654 826  7 1,487

คณะรัฐศาสตร 269 263  8 540

คณะเศรษฐศาสตร 254 176  6 436

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 46   46

วิทยาลัยประชากรศาสตร 4  5 9

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 152  2 154

สหสาขาวิชา (บัณฑิตวิทยาลัย) 241  50 291

รวม 5,571 57 3,534 205 442 9,809
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1.2 ภาวะการหางานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 (4 เดือนหลังจบการ  

ศึกษา) 

 จากจำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 5,311 คน ในชวงซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (4 เดือน 

นับจากปดภาคเรียน) มีนิสิตที่ไดงานทำ หรือศึกษาตอ รวม 3,587 คน คิดเปนรอยละ 67.5 

กลุมสาขาวิชา/
สวนงาน

ทำงานแลว
ทำงานแลวและ
กำลังศึกษาตอ

กำลัง
ศึกษาตอ

ยังไมได
ทำงาน

บัณฑิตที่
สำเร็จ

การศึกษา
ทั้งหมด

บัณฑิตที่
กรอกแบบ
สำรวจ

รอยละ
บัณฑิตที่
กรอกแบบ
สำรวจจำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 800 73.2 44 4.0 77 7.0 172 15.7 1,105 1,093 98.9

คณะแพทยศาสตร 257 91.1 22 7.8 3 1.1 286 282 98.6

คณะทันตแพทยศาสตร 124 99.2 1 0.8 125 125 100.0

คณะสัตวแพทยศาสตร 96 79.3 5 4.1 16 13.2 4 3.3 121 121 100.0

คณะเภสัชศาสตร 159 89.8 4 2.3 3 1.7 11 6.2 179 177 98.9

คณะสหเวชศาสตร 81 46.8 2 1.2 18 10.4 72 41.6 177 173 97.7

คณะจิตวิทยา 39 39.8 2 2.0 13 13.3 44 44.9 100 98 98.0

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 44 37.6 8 6.8 24 20.5 41 35.0 117 117 100.0

วทิยาศาสตรเทคโนโลยี 666 40.2 24 1.5 286 17.3 679 41.0 1,709 1,655 96.8

คณะวิทยาศาสตร 154 26.5 11 1.9 154 26.5 262 45.1 596 581 97.5

คณะวิศวกรรมศาสตร 395 51.9 8 1.1 107 14.1 251 33.0 793 761 96.0

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 117 37.4 5 1.6 25 8.0 166 53.0 320 313 97.8

มนุษยศาสตร 247 54.6 12 2.7 50 11.1 143 31.6 488 452 92.6

คณะอักษรศาสตร 197 56.9 8 2.3 42 12.1 99 28.6 379 346 91.3

คณะศิลปกรรมศาสตร 50 47.2 4 3.8 8 7.5 44 41.5 109 106 97.2

สังคมศาสตร 1,126 53.3 50 2.4 205 9.7 730 34.6 2,187 2,111 96.5

คณะครุศาสตร 264 61.0 16 3.7 35 8.1 118 27.3 443 433 97.7

คณะนิติศาสตร 48 18.5 4 1.5 107 41.2 101 38.8 263 260 98.9

คณะนิเทศศาสตร 97 40.1 3 1.2 10 4.1 132 54.5 258 242 93.8

คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี

472 74.3 9 1.4 15 2.4 139 21.9 654 635 97.1

คณะรัฐศาสตร 103 40.2 12 4.7 12 4.7 129 50.4 269 256 95.2

คณะเศรษฐศาสตร 117 48.5 5 2.1 23 9.5 96 39.8 254 241 94.9

สำนักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

25 56.8 1 2.3 3 6.8 15 34.1 46 44 95.7

รวม 2,839 53.5 130 2.4 618 11.6 1,724 32.5 5,489 5,311 96.8
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หมายเหตุ 1. ยังไมไดงานทำ หมายถึง หางานทำไมได รอฟงคำตอบจากหนวยงาน ยังไมประสงคจะทำงาน   

  และสาเหตุอื่น ๆ 

 2. สำรวจขอมูลในชวงที่บัณฑิตซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (12 ก.ย. – 5 ต.ค.2558)   

  ซึ่งบัณฑิตมีเวลาในการหางานประมาณ 4 เดือน นับจากวันปดภาคเรียน ในภาคปลาย   

  ปการศึกษา 2557 

 

2. การรับนิสิต 

2.1 การรับนิสิตระดับปริญญาตร ี

 ในปการศึกษา 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือก

และมีสิทธิเขาศึกษา รวม 6,546 คน การรับนิสิตจำแนกเปน 3 รูปแบบ คือ ระบบแอดมิชชันสกลาง 2,445 คน 

ระบบรับตรง 3,143 คน และหลักสูตรนานาชาติ 958 คน ตามรายละเอียดดังนี้  

 2.1.1 การรบัเขาศกึษาโดยระบบแอดมชิชนัส

กลาง เปนการรับเขาศึกษา โดยมีสมาคมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (สอท.) เปนผูดำเนินการประกาศรับสมัครและ

คัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปการศึกษา 

2558 มีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา รวมจำนวน 

2,445 คน คิดเปนรอยละ 37.35 จากจำนวนนิสิตใหมระดับ

ปริญญาตรี 6,546 คน  

 2.1.2 การรับเขาศึกษาโดยระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการประกาศรับสมัครและ

คัดเลือก ในปการศึกษา 2558 มีการรับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวน 4 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 โครงการ  

รับตรงแบบพิเศษ กลุมที่ 2 โครงการรับตรงแบบปกติ กลุมที่ 3 โครงการรับตรงรวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตร

แหงประเทศไทย และกลุมที่ 4 โครงการรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษาในคณะนิติศาสตร (ภาค

บัณฑิต) รวมท้ัง 4 กลุมมีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษาจำนวน 3,143 คน คิดเปนรอยละ 48.02 

ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

  ก. โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเฉพาะในการรับเขาศึกษา 

รวม 19 โครงการ มีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา 634 คน คิดเปนรอยละ 9.69 จากจำนวนนิสิตใหม 

6,546 คน จำแนกเปน 4 โครงการยอย ไดแก 

2,445
37.35%3,143   

48.02%

958
14.63%

หลักสูตรนานาชาติ 

ระบบรับตรง 

แอดมิชชันสกลาง 
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    1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค รวม 6 โครงการ จำนวน 257 คน ดังนี้  

    1. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 72 คน 

      คณะแพทยศาสตร ประกอบดวย โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 62 คน

                                                                                 โครงการกระจายแพทยหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 17 คน

     2. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเขาศึกษา

      ในจุฬาฯ (จุฬาฯ-ชนบท)              116 คน

     3. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา

      ในคณะเศรษฐศาสตร  4 คน

     4. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร 3 คน

     5. โครงการรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา

      ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โครงการความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย) 3 คน

     6. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 52 คน 

   2) การสงเสริมความสามารถพิเศษ รวม 9 โครงการ จำนวน 254 คน ดังนี้ 

     1. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถดีเดน 60 คน

      ระดับชาติในทางกีฬา    

     2. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษระดับชาติ 20 คน

      ในทางศิลปะ 

     3. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติ 14 คน

      ทางกีฬาฟุตบอล 

     4. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาใน 85 คน

      คณะวิทยาศาสตร

     5. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาใน 32 คน

      คณะวิศวกรรมศาสตร

     6. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กและเยาวชนเขาศึกษา 16 คน

      ในคณะวิทยาศาสตร

     7. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปกวิชาการเขาศึกษา 2 คน

      ในคณะแพทยศาสตร

     8. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโครงการสูความเปนเลิศ 15 คน

      ดานภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร
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     9. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร 10 คน

      สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย คณะสถาปตยกรรมศาตร 

   3) การสงเสริมสาขาขาดแคลน รวม 2 โครงการ จำนวน 91 คน ดังนี้ 

     1. โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 13 คน

      และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร

     2. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียน 78 คน

      ในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท., สพฐ. และ วมว.) 

   4) การใหความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับหนวยงานภายนอก รวม 2 โครงการ   

     จำนวน 32 คน ไดแก  

     1. โครงการผลิตแพทยรวมกับกรมแพทยทหารอากาศ 30 คน

     2. โครงการรับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเขาศึกษาใน 2 คน

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

  ข. โครงการรับตรง (แบบปกติ) เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคจะคัดเลือกนักเรียน  

ที่มีศักยภาพและมีความมุงมั่นจะศึกษาเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งการรับในสาขาวิชาที่ไมไดมีการรับในระบบ  

แอดมิชชันสกลาง (สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร และสาขาวิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป คณะ

ศิลปกรรมศาสตร) รวม 12 คณะ มีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา 2,136 คน คิดเปนรอยละ 32.63   

จากจำนวนนิสิตใหม 6,546 คน ดังนี้ 

 

 
1 คณะสหเวชศาสตร 27 คน

2 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 29 คน

3 คณะวิทยาศาสตร 147 คน

4 คณะวิศวกรรมศาสตร 533 คน

5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 116 คน

6 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 434 คน

7 คณะเศรษฐศาสตร 58 คน

8 คณะอกัษรศาสตร         235   คน

9 คณะครุศาสตร 202   คน
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  ค. โครงการรับตรงรวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย รวม 2 คณะ คือ 

คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร มีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา 272 คน คิดเปนรอยละ 

4.16 จากจำนวนนิสิตใหม 6,546 คน ไดแก คณะแพทยศาสตร 192 คน และคณะทันตแพทยศาสตร 80 คน  

  ง. โครงการรับบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีผูผาน  

การคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา 101 คน คิดเปนรอยละ 1.54 จากจำนวนนิสิต 6,546 คน  

 2.1.3 การรับเขาศึกษาหลักสูตรนานาชาต ิ เปนการรับเขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2558 มีการจัดการเรียนการสอนใน 8 คณะ รวม 13 หลักสูตร   

มีผูมีสิทธิเขาศึกษา 958 คน คิดเปนรอยละ 14.63 จากจำนวนนิสิตใหม 6,546 คน ดังนี้  

   คณะ/หลักสูตรเปนผูดำเนินการรับสมัคร (นิสิตที่มีสัญชาติไทยและมิใชสัญชาติไทย) 

   - คณะสถาปตยกรรมศาสตร 137 คน - คณะวิทยาศาสตร  50 คน 

   - คณะวิศวกรรมศาสตร  202 คน -  คณะนิเทศศาสตร  80 คน 

   -  คณะเศรษฐศาสตร  146 คน -  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 160 คน 

   -  คณะอักษรศาสตร  100 คน -  คณะจิตวิทยา 60 คน 

   มหาวทิยาลยัเปนผูดำเนนิการรบัสมคัร (เฉพาะนสิติตางชาตทิีไ่มถอืหนงัสอืเดนิทางไทย) 

   - คณะสถาปตยกรรมศาสตร  9 คน -  คณะนิเทศศาสตร 4 คน 

   - คณะวิศวกรรมศาสตร 1 คน -  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 4 คน 

   - คณะเศรษฐศาสตร 2 คน -  คณะจิตวิทยา 1 คน 

   - คณะอักษรศาสตร 2 คน  

ในการดำเนินงานการรับนิสิตเขาศึกษา มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารวิชาการจัดการประชาสัมพันธ

และแนะแนวการเขาศึกษาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อเผยแพรขอมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม

ตาง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ในป 2558 มหาวิทยาลัยไดจัดบูธประชาสัมพันธและแนะแนว

รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (10-11 

พฤศจิกายน 2557) ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม (13-14 พฤศจิกายน 2557) และครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัย

ขอนแกน (29-30 มกราคม 2558) มีผูเขารวมชมประมาณ 30,000 คน 

10 คณะรัฐศาสตร 38 คน

11 คณะนิติศาสตร 79 คน

12 คณะนิเทศศาสตร 74 คน

13 คณะศิลปกรรมศาสตร 164 คน
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2.2 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยกำหนดเปดรับสมัครบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ดวยวิธีพิเศษ เปนการรับสมัครตลอดป ในปการศึกษา 2558 มีคณะที่เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ 

จำนวน 19 คณะ รวม 110 สาขาวิชา เปนระดับดุษฎีบัณฑิต 51 สาขาวิชา ระดับมหาบัณฑิต 59 สาขาวิชา และ

มีนิสิตเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ 143 คน เปนนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 41 คน ระดับมหาบัณฑิต 102 คน สำหรับ  

ภาคตนปการศึกษา 2558 มีผูสมัครเขาศึกษารวมทุกระดับ จำนวน 5,843 คน 
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บัณฑิตศึกษาคณะ

2556 2557 2558

  สมัคร สอบได
 สอบได :
สมัคร

สมัคร สอบได
สอบได :
สมัคร

สมัคร สอบได
สอบได :
สมัคร

1. สหสาขาวิชา 563 399 1:1.4 606 434 1:1.4 390 292 1:1.3

2. คณะวิศวกรรมศาสตร 955 667 1:1.4 929 723 1:1.3 695 514 1:1.4

3. คณะอักษรศาสตร 411 178 1:2.3 377 196 1:1.9 242 117 1:2.1

4. คณะวิทยาศาสตร 654 502 1:1.3 693 553 1:1.3 446 331 1:1.3

5. คณะรัฐศาสตร 312 230 1:1.4 341 249 1:1.4 290 218 1:1.3

6. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 90 72 1:1.3 88 70 1:1.3 127 86 1:1.5
7. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี
902 666 1:1.4 892 733 1:1.2 752 633 1:1.2

8. คณะครุศาสตร 633 457 1:1.4 648 414 1:1.6 699 381 1:1.8

9. คณะนิเทศศาสตร 365 91 1:4.0 288 286 1:1.0 184 67 1:2.7

10. คณะเศรษฐศาสตร 386 280 1:1.4 335 229 1:1.5 266 205 1:1.3

11. คณะแพทยศาสตร 269 171 1:1.6 492 410 1:1.2 485 391 1:1.2

12. คณะสัตวแพทยศาสตร 31 26 1:1.2 68 57 1:1.2 73 65 1:1.1

13. คณะทันตแพทยศาสตร 93 40 1:2.3 331 196 1:1.7 380 115 1:3.3

14. คณะเภสัชศาสตร 118 76 1:1.6 108 68 1:1.6 80 52 1:1.5

15. คณะนิติศาสตร 262 254 1:1.0 266 264 1:1.0 255 253 1:1.0

16. คณะศิลปกรรมศาสตร 133 80 1:1.7 118 107 1:1.1 87 86 1:1.0

17. คณะพยาบาลศาสตร 172 90 1:1.9 173 98 1:1.8 145 63 1:2.3

18. คณะสหเวชศาสตร 43 29 1:1.5 58 42 1:1.4 46 38 1:1.2

19. คณะจิตวิทยา 109 36 1:3.0 110 37 1:3.0 105 39 1:2.7

20. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 132 92 1:1.4 89 73 1:1.2 101 82 1:1.2

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร 30 19 1:1.6 31 20 1:1.6 16 9 1:1.8

22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข

98 81 1:1.2 101 98 1:1.0 79 78 1:1.0

รวมทั้งหมด 6,761 4,536 1:1.5 7,142 5,357 1:1.3 5,943 4,115 1:1.4

รวมปริญญาเอก 925 584 1:1.6 945 663 1:1.4 746 472 1:1.6

รวมประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง

362 247
1:1.5

320 282 1:1.1
365 261 1:1.4

รวมปริญญาโท 5,382 3,659 1:1.5 5,720 4,302 1:1.3 4,658 3,318 1:1.4

รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต 92 46 1:2.0 157 110 1:1.4 174 64 1:2.7
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3. การบริหารหลักสูตร 

จำแนกโดยสรุปแตละดาน เปนจำนวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรที่

ขอยกเลิก หลักสูตรใหมในแผนพัฒนาจุฬาฯ นโยบายการบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้  

3.1 จำนวนหลักสูตรที่เปดสอน  

 

 

สาขา

ปริญญา

บัณฑิต
ป.บัณฑิต มหาบัณฑิต

ป.บัณฑิต

ขั้นสูง
ดุษฎีบัณฑิต รวมทุกระดับ

รวม

ไท
ย

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

สังคมศาสตร 9 4 1 44 2 14 1 19 3 2 72 5 22 99

มนุษยศาสตร 2 1  1 22 1 12 1 37 3 40

วิทยาศาสตรกายภาพ 36 7 46 1 9 31 1 3 113 2 19 134

วิทยาศาสตรชีวภาพ 11 1 6 49 9 33 22 11 121 21 142

สหสาขาวิชา 1 11 8 8 7 19 1 15 35

รวมทุกสาขา
58 13 7 1 1 172 3 41 33 1 92 4 24 362 8 80

450
71 9 216 34 120 450

3.2 หลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรที่ขอยกเลิก (ปด) 

 ในปงบประมาณ 2558 คณะตาง ๆ ไดพัฒนาหลักสูตรโดยเปดและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง  

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตร และปดหลักสูตร รวมท้ังสิ้น 215 หลักสูตร   

ดังตาราง  
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3.3 การดำเนินการหลักสูตรใหมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2558 

 สภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัใิหบรรจุหลกัสตูรใหมเพิม่ จำนวน 8 หลกัสตูร ซึง่ไดรบัอนมุตัใิหเปดสอน 

ดังนี้ 

สาขา

ปริญญาบัณฑิต ป.บัณฑิต มหาบัณฑิต ป.บัณฑิตขั้นสูง ดุษฎีบัณฑิต รวม

รวมปรับ

ปรุง

ปด ปรับ

ปรุง

ปด ใหม ปรับ

ปรุง

ปด ใหม ปรับ

ปรุง

ปด ใหม ปรับ

ปรุง

ปด ใหม ปรับ

ปรุง

ปด

สังคมศาสตร 8 2 30 2 14 4 52 56

มนุษยศาสตร 1 6 1 3 1 10 11

วิทยาศาสตรกายภาพ 14 2 22 3 15 51 5 56

วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 4 1 1 24 1 1 16 2 1 14 1 3 39 5 67

สหสาขาวิชา 13 1 10 1 23 2 25

รวมทุกสาขา 24 2 4 1 3 95 5 1 16 2 4 56 2 8 195 12 215

หลักสูตร สาขาวิชา ปการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2558

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 2558

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรคลินิก 

(หลักสูตรนานาชาติ)

2558

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ศัลยศาสตรเฉพาะทาง 2558

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน 2558

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2558

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 2558

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตรคลินิก 

(หลักสูตรนานาชาติ)

2558

3.4 นโยบายการบริหารหลักสูตร 

 คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหกำหนดนโยบายหรือเกณฑทางดาน

หลักสูตร รวมทั้งเห็นชอบใหดำเนินการเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

 3.4.1 หลกัสตูรปรบัปรงุทีม่กีารยบุรวม ปรบัเปลีย่นเพ่ิมลดยกเลกิสาขาวิชา/แขนงวชิา/กลุมวชิา 

  ในการปรับปรุงหลักสูตรรวม 195 หลักสูตร ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรในสวน

ของจำนวนหนวยกิตและรายวิชาเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรที่เนนผลการเรียนรู (Outcome based Curriculum) 

ยังมีการปรับปรุงในสวนสำคัญอื่น ๆ ดังนี้ ปรับยุบรวม 2 หลักสูตร เปน 1 หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร เปลี่ยน
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ชื่อหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จำนวน 9 หลักสูตร เพิ่มชื่อสาขาวิชา จำนวน 1 หลักสูตร 

ปรับเปลี่ยนเพิ่มลดยกเลิกแขนงวิชา/กลุมวิชา จำนวน 18 หลักสูตร  

 3.4.2 การบริหารหลักสูตรสองปริญญาภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญาระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เพื่อใหนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ สามารถศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ของ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรอีกหนึ่งหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน เปนลักษณะการจัดการหลักสูตรสอง

ปริญญา (Double Degree Arrangement) ซึ่งสื่อความหมายเชนเดียวกับที่ตางประเทศเรียกวา Double 

Degree Program สอดคลองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีกำหนดวา “บัณฑิตของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ควรมีความรูเชิงสหศาสตรมากข้ึน” และนับเปนครั้งแรกที่จะมีการบริหารหลักสูตรใหนิสิตสามารถ

เรียนสองหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน โดยมีการประชุมหารือแนวทางการลงทะเบียนเรียนรวมกันระหวาง 2 สวน

งาน สำนักบริหารวิชาการ และสำนักงานการทะเบียน  

 3.4.3 การจดัทำหลกัสตูรสองปรญิญา (Double Degree Program) ระหวางคณะวทิยาศาสตร

และ Gifu University 

  เห็นชอบบันทึกขอตกลงการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา รวมทั้งหลักการในการบริหาร

จัดการหลักสูตรสองปริญญาในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพของคณะ

วิทยาศาสตรที่ดำเนินการรวมกับ Gifu University   

 3.4.4 รางขอบงัคบัจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั วาดวยการศกึษาขัน้ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑติ   

พ.ศ. .... 

  เห็นชอบรางขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. .... ซึ่งเปนการปรับแกไขระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยระบบการศึกษาสำหรับขั้น

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547 เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง   

พ.ศ.2555 โดยที่คณะแพทยศาสตรจัดการเรียนการสอนพิเศษแตกตางจากคณะอื่น จึงจำเปนตองมีขอบังคับ

สำหรับหลักสูตรดังกลาวเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ ขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

3.4.5 รูปแบบปริญญาบัตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรที่เปดสอนรวมกับ

มหาวทิยาลยัตางประเทศ แบบ Joint Degree Program 

  เห็นชอบรูปแบบปริญญาบัตร โดยใหมีการออกปริญญาบัตรเปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว 

ทั้งน้ีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตรและชีวเทคโนโลยี   

(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะแพทยศาสตรที่มีความรวมมือกับ School of Biomedical Sciences University 
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of Liverpool และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จะไดรับปริญญาบัตรตามรูปแบบดังกลาวเปน

หลักสูตรแรก  

 3.4.6 การลงนามความรวมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม  

ดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 

  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัไดจดัทำระบบการเขียนวทิยานพินธอเิลก็ทรอนกิส (CU E-Thesis) 

และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ที่พัฒนาโดยคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะอักษรศาสตร เพื่อใชตรวจสอบ

การลอกเลียนวรรณกรรมในวิทยานิพนธของนิสิต และมีนโยบายใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่สนใจรวม  

ใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพ่ือการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมของนิสิตนักศึกษาโดยไมไดคิด  

คาใชจายใด ๆ  

  จากการดำเนินการที่ผานมานับตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบันไดขยายความรวมมือไปยัง

สถาบันการศึกษา รวม 59 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แหง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 แหง วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเอกชน 17 แหง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

1 แหง และหนวยงานอื่น 1 แหง และอยูระหวางการประสานงานอีกหลายแหง  

  โดยภาพรวมในป 2558 มีสถาบันการศึกษาทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

และใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพิ่มเติม 23 แหง ในจำนวนนี้ มีการลงนามความรวมมือกับสถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ (สปท.) กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเปนองคกรการบริหารการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพ   

มีหนวยงานขึ้นตรงอีก 6 หนวย ไดแก วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.) 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) ศูนยศึกษายุทธศาสตร (ศศย.) โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) และโรงเรียน

ชางฝมือ ทหาร (รร.ชท.)   

3.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาใหม 

โดยกำหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สถาบัน โดยมีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 กำหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถ

เลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจใชระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

อุดมศึกษาจัดทำขึ้นหรือใชระบบซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลหรือระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนา

ขึ้นเองโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันและนำเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพิจารณาใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ

ระดับสถาบันตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น สวนการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรนั้น จะใชระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดพัฒนาขึ้นตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ความวา 

“ใหคณะกรรมการนโยบายวิชาการจัดใหมีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผล  

ตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด”  

 โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 775 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีมติวา 

 1) การประเมินการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร ใหประเมินโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Curriculum Administration System : 

CU-CAS) โดยจัดใหมีการประเมินทุกภาคการศึกษาและสรุปผลรายป รวมทั้งนำผลการประเมินไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

 2) การประเมินหลักสูตรการศึกษาและการวัดผลตามหลักสูตร ในระยะเริ่มตนใหใชเกณฑ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ทำการประเมินทุกรอบหลักสูตรและใหฝาย

วิชาการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายวิชาการกำหนดรายละเอียดตามระบบใหม เพื่อใหเปน

ระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาใชประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนไดจริง 

นอกจากน้ี เมื่อใชระบบการประเมินไปไดระยะหนึ่งแลวใหติดตามและทำการวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบใหเหมาะสม

กับมหาวิทยาลัยตอไป   

 มหาวิทยาลัยไดจัดทำคูมือและไดจัดประชุมชี้แจงแก คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา 

หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร ผูอำนวยการฝายวิชาการ และผูปฏิบัติการดานหลักสูตร ของทุกสวนงาน  

 อนึ่ง เมื่อไดใชระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 782 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ไดมีมติ ดังนี้  

 1) ใหใชระบบ CU-CAS ในการประเมินการเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรรายป   

ซึ่งเปนการดำเนินการตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 

 2) ใหใชระบบ CU-CQA 100 (Chulalongkorn University Curriculum Quality Assurance 

100) เปนระบบการประเมินหลักสูตรตามมาตรา 44 โดยใหมหาวิทยาลัยเรงจัดทำระบบ CU-CQA 100 ที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานไมต่ำกวาระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA โดยใหสอดคลองกับลักษณะของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และใหแจงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ 

 3) หลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีผานการประเมินและไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

เชน AACSB และ AUN-QA จะไดรับการยกเวนไมตองใชการประเมินในระบบ CU-CQA 100 
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 ระบบ CU-CAS ไดใชมาตั้งแตปการศึกษา 2554 มีองคประกอบท่ีสำคัญ 5 สวน ไดแก แบบ

ประมวลรายวิชา แผนผังแสดงผลการเรียนรูของทุกรายวิชาในหลักสูตร แบบประเมินการเรียนการสอนโดย  

นิสิต แบบประเมินการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอน แบบแสดงผลการดำเนินการของหลักสูตรในแตละภาค

การศึกษา และแบบแสดงผลการดำเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา มีจุดเนนที่สำคัญคือ เปนการ

ดำเนินการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดและเช่ือมตอเขากับฐานขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูแลว เพื่อให

ประมวลผลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ CU-CAS ครอบคลุมทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่เปดสอน 

ในปการศึกษา 2557 มีนิสิตเขามาประเมิน 38,829 คน อาจารยเขามาประเมิน 4,931 คน ปจจุบันไดกำหนด  

ใหมีผูทรงคุณวุฒิอิสระ (นอกหลักสูตร) เปนผูพิจารณารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุด

ปการศึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ อีกทั้งไดเพิ่มการประเมินองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบงช้ีที่ 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  

 สวนระบบ CU-CQA 100 อยูระหวางการพัฒนาซึ่งจะแลวเสร็จภายในตนป 2559 เพื่อใชในการ

ประเมินหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการดำเนินการของหลักสูตร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 กันยายน 

2558 มีมติเห็นชอบใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนำระบบ CU-CQA 100 ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหลักสตูร ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป โดยในปการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการ

ดำเนินการหลักสูตร ซึ่งตองไดรับการประเมิน จำนวน 25 หลักสูตร 

 

4. การเสริมสรางคุณลักษณะนิสิต 

การดำเนินงานกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหเปนผูเพียบพรอมดวยความรูความ

สามารถ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของประเทศและของโลกในกระแสการ

เปลี่ยนแปลง โดยเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เปนผูนำความคิดในระดับ

นานาชาติ สนับสนุนการจัดอบรมใหความรูเพื่อใหโอกาสนิสิตไดเรียนรู และประยุกตใชหลักความรูเชิงวิชาการ

เพื่อบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางสรางสรรคและเปนระบบ และจัดระบบการใหทุนการศึกษาเพื่อใหโอกาส

ทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสำคัญตอกระบวนการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน และสราง

จิตสำนึกของนิสิตตอการชวยเหลืองานสวนรวม ตลอดจนอำนวยความสะดวกดานบริการสวัสดิการอ่ืน ๆ เชน 

แนะแนวและจัดหางาน บริการใหการปรึกษา บริการหอพัก เพื่อเอื้ออำนวยใหนิสิตสามารถแสวงหาความรูและ

ประสบการณอยางเต็มที่ อันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม ผลการ

ดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2558 เปนดังนี้  
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4.1 การพัฒนานิสิตดานความเปนผูนำ 

 จัดอบรมใหแกนิสิตกลุมเปาหมายตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร มีจำนวนผูเขารับการอบรม   

344 คน  

หลักสูตร ผูเขาอบรม (คน)

1 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต 50

2 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรองคการบริหารสโมสรนิสิตและสภานิสิต 35

3 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรประธานฝายนิสิตสัมพันธและประธานเชียร 45

4 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรประธานฝายและประธานชมรม 71

5 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรบริหารจัดการองคกร 38

6 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรเลขานุการ 40

7 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรพัสดุชมรม 25

8 โครงการสัมมนาผูนำหลักสูตรเหรัญญิกชมรม 40

รวม 344

4.2 การพัฒนานิสิตดานคุณธรรมจริยธรรม 

 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง จิตสำนึกความ

รับผิดชอบตอสังคม ความสำนึกในการชวยเหลือผูดอยโอกาส และกิจกรรมรณรงคตาง ๆ เพื่อใหความรูเชิง

ปองกันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต มีโครงการตาง ๆ ดังนี ้

 1) โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 2) โครงการรอยดวงใจ หอพักนิสิตจุฬาฯ 87 พรรษา มหาจักรีนฤบดินทร 

 3) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูและบวชเนกขัมมะบารมีเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 4) โปสเตอรรณรงคการแตงกายชุดเครื่องแบบนิสิต 500 ชุด 

 5) โครงการนิสิตกูยืมเงินเพื่อการศึกษากับความรับผิดชอบตอสังคม 

 6) โครงการแกนนำเยาวชนตอตานทุจริต 

 7) โครงการปนกัน กั้นโกง 

 8) โครงการอบจ.ใสใจ ใกลสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 

 9) โครงการคายรวมจุฬาฯ อาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 37 
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 10) โครงการ ขยะปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัย นิสิตหอพัก คาอุปกรณทำกรงเหล็ก 

 11) โครงการ พื้นที่จัดการขยะชีวภาพ หอพักนิสิตจุฬาฯ 

 12) โครงการ หอพักรวมใจ ปลูกตนไม เพื่อแม 

 13) โครงการการศึกษาเพื่อหาวิธีการเหมาะสมในการสรางความตระหนักในสภาวะแวดลอมโดย

ใชองคความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 14) โครงการแนะแนวการศึกษา คายจามจุรีประกายเพชร ครั้งที่ 9 

 15) โครงการ ฟาใหม ใจใส 

 16) โครงการจิตวิทยารักษโลก 

 17) โครงการ จุฬาฯ รวมใจตานภัยหนาว 

 18) โครงการคายสานฝนสูวันแหงอนาคต ครั้งที่ 10 

 19) โครงการคายวิชาการทานตะวัน ครั้งที่ 22 

 20) โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดำริบานบางกลอย-โปงลึก 

 21) โครงการคายรั้วชมพูสูตราดครั้งที่ 11 

 22) โครงการคายจุฬาฯ-อยุธยา ครั้งที่ 2 

 23) โครงการคายแนะแนวการศึกษาสารคาม-จามจุรี 57 

 24) โครงการคายจุดประกายกางแหงฝนสูจุฬาฯสระบุรี ครั้งที่ 13 

 25) โครงการปดทองหลังพระ 

 26) โครงการจิตอาสาเพื่อนองที่ประสบภัยพิบัติ 17 - 24 มกราคม 2558 

 27) โครงการ คายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร รากแกว ครั้งที่ 27 

 28) โครงการคายสอนและแนะแนวการศึกษา จ.ลำปาง 

 29) โครงการคายเพาะเมล็ดฝนสูวันสำเร็จ ครั้งที่ 9 

 30) โครงการคายจามจุรี-ศรีตรัง ครั้งที่ 8 

 31) โครงการเรียนรูและพัฒนาสถานีวิจัยสัตวทะเลอางศิลา 

 32) โครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

 33) โครงการคายเติมฝน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10 

 34) โครงการหอพักนิสิตจุฬาฯ นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 35) โครงการ ตามรอยพระราชา แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 36) โครงการเรียนรู เปนอยู สูความพอเพียง ปการศึกษา 2557 

 37) กิจกรรม ศึกษาเรียนรูชุมชน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3 การเสริมสรางจิตสำนึกนิสิตตอสถาบันและสังคมโดยสวนรวม 

 เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและความรับผิดชอบของนิสิต โดยสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมของ

สถาบัน ตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใหนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชน และตอสังคม ซึ่งไดจัดกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม มีนิสิตเขารวม 5,910 คน 

 
              โครงการ/กิจกรรม จำนวนนิสิต 

โครงการจัดนำนิสิตเขาแถวรับเสด็จในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 314

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 1,468

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 800

โครงการวันมหาธีรราชเจา 1,297

โครงการวันปยมหาราช 2,031
 

4.4 การสงเสริมกิจกรรมนิสิตสูนานาชาติ 

 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีความสนใจและพัฒนาทักษะทางดานการใชภาษา โดยสนับสนุน

กิจกรรมสงนิสิตเขารวมการแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษ สงเสริมผูนำกิจกรรมเขารวมการประชุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในระดับนานาชาติ และการใหนักกีฬาไปแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดถึงการจัดตอนรับคณะ  

นักศึกษานานาชาติที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย มีโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

 1) โครงการ The 5th Hong Kong Debate Open 2014 

 2) โครงการ The 6th Asain British parliamentaray Style Debate 2014 

 3) โครงการ World Universities Debating Championship 2014 มาเลเซีย 

 4) โครงการโตวาทีรายการ The 24th International Christian University ประเทศญี่ปุน 

 5) โครงการ The 6th United Asain Debating Championship 2015 อินโดนีเซีย 

 6) โครงการ CU 9th Inter Games CUIG 2014 

 7) ประชุม Global intiatives Symposuim,Taiwan 2015 

 8) ประชุม East Asian Student Leaders Association Summer School 2015 

 9) ประชุมผูนำนิสิต ASEAN International Youth Leader ASSEMBLY 2014 

 10)  โครงการประกวดคลิปวีดิทัศน ความรู สูอาเซียน เพื่อการเตรียมงานและประชาสัมพันธ 

 11)  โครงการ CHULA -ASEAN Students forum on human Fights 2015 

 12)  โครงการ Harvard College in Asia Program 

 13)  โครงการการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน บรูไน 
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 14) โครงการการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน มาเลเซีย 

  15) โครงการการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน กัมพูชา 

 16) โครงการการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนาม 

 17) โครงการการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน อินโดนีเซีย 

 18) ประชุม The 8TH APRU Undergraduate Summer Program USP 

 19) โครงการ ASEAN Creative Tourism 2015 

 20) โครงการปฐมนิเทศนิสิตตางชาติ 

 21) โครงการ EXPLORE ASEAN เวียดนาม  

4.5 การสงเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต 

 เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีประสบการณการทำงานรวมกัน เพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคีและการ

พัฒนาการดานสติปญญา สังคม อารมณ และจิตใจ ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรม  

ของสโมสรนิสิต ประกอบดวย องคการบริหารสโมสรนิสิต (อบจ.) สภานิสิต และชมรมตาง ๆ ดำเนินกิจกรรม

ดานตาง ๆ ประมาณ 180 โครงการ  

4.6 การสงเสริมเพื่อใหโอกาสนิสิตไดพัฒนาความสามารถพิเศษของตน 

 เพื่อสงเสริมใหนิสิตที่มีความสามารถพิเศษไดพัฒนาตนเอง ทำช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และ  

เปนแบบอยางที่ดี  

 สรปุจำนวนรางวัลท่ีไดรบั ประจำปงบประมาณ 2558  (ขอมลู ณ.วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558) 

 ดานวิชาการ วิชาชีพ  ระดับชาติ 78 รางวัล ระดับนานาชาติ 45 รางวัล รวม 136 รางวัล 

 ดานกีฬา สุขภาพ ระดับชาติ 500 รางวัล ระดับนานาชาติ 56 รางวัล รวม 556 รางวัล 

 ดานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชาติ 6 รางวัล ระดับนานาชาติ - รางวัล รวม 6 รางวัล 

 ดานอื่น ๆ    ระดับชาติ 15 รางวัล ระดับนานาชาติ - รางวัล รวม 15 รางวัล 

 รวมรางวัลทั้งสิ้น ระดับชาติ 599 รางวัล ระดับนานาชาติ 101 รางวัล รวม  700  รางวัล  

4.7 การสงเสริมสนับสนุนผูมีความสามารถดานกีฬาและศิลปะ  

 เพื่อใหโอกาสผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติในทางกีฬา และผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติ  

ในดานศิลปะ ไดเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ

อยางตอเนื่อง และมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อประโยชนแกนิสิตโครงการพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนดูแลใหสามารถ

ศึกษาไดจนจบหลักสูตร ทั้งสิ้น 3 โครงการ มีนิสิตในโครงการจำนวน 492 คน ดังนี้ 

 



  24

ขอมูลประกอบ 

1. คณะที่เขารวมโครงการรับนิสิตที่มีความสามารถดีเดนดานกีฬา เขาศึกษาฯ รวม 12 คณะ ไดแก 

คณะครุศาสตร จิตวิทยา นิติศาสตร นิเทศศาสตร รัฐศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี เศรษฐศาสตร

เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อักษรศาสตร และวิทยาศาสตรการกีฬา  

2. คณะที่เขารวมโครงการรับนิสิตที่มีความสามารถดีเดนดานศิลปะ เขาศึกษาฯ รวม 2 คณะ ไดแก 

คณะครุศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร  

3. คณะที่เขารวมโครงการรับนิสิตตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะ

รัฐศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

4.8 การจัดสวัสดิการหอพักนิสิต 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดสรางหอพัก เพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือนิสิตท่ีมีภูมิลำเนาตางจังหวัด 

หรือมีที่พักไมเอื้อตอการศึกษา หอพักนิสิตมีทั้งหมด 5 อาคาร รองรับนิสิตทั้งสิ้น 3,474 คน แยกเปนหอพักนิสิต

ชายและหอพักนิสิตหญิง โดยมีนิสิตไดรับการพิจารณาใหเขาพักในหอพักดังนี้ 

 หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชายจำนวน 2 หลัง 

 1. ตีึกจำป เปนอาคาร 14 ชั้น มีจำนวนหองพักสำหรับนิสิต 250 หอง หองละ 4 คน รองรับนิสิต

ไดประมาณ 1,000 คน 

 2. ตึกชวนชม เปนอาคาร 17 ชั้น (นิสิตชายพักชั้น 13 - 17) มีจำนวนหองพักสำหรับนิสิตชาย 

184 หอง หองละ 2 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 368 คน 

 หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิงจำนวน 3 หลัง 

 1. ตึกจำปา เปนอาคาร 5 ชั้น มีจำนวนหองพักสำหรับนิสิต 70 หอง หองละ 4 คน รองรับนิสิตได

ประมาณ 280 คน 

 2. ตึกชวนชม เปนอาคาร 17 ชั้น (นิสิตหญิงพักชั้น 2 - 12) มีจำนวนหองพักสำหรับนิสิตหญิง 

402 หอง หองละ 2 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 804 คน 

 3. ตึกพุดซอน เปนอาคาร 14 ชั้น มีหองพักสำหรับนิสิต 245 หอง หองละ 4 คน รองรับนิสิตได

ประมาณ 980 คน 

     โครงการ จำนวนรวมของนิสิตโครงการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ                             365

โครงการศิลปะดีเดน                             102

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล                              25
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 พักแบบรายวัน ตึกชวนชม มีหองพักสำหรับนิสิต 21 หอง หองละ 2 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 

42 คน  

4.9 การจัดบริการใหการปรึกษาแกนิสิต 

 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหจัดบริการใหคำปรึกษา เพื่อชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาดานสุขภาพจิต และ

ปญหาการปรับตัว โดยจัดจิตแพทยและนักจิตวิทยาเพื่อใหคำปรึกษาแกนิสิตท่ีมีปญหา ทั้งในรูปแบบการใหการ

ปรึกษารายบุคคล รวมจำนวนผูมารับการปรึกษาทั้งสิ้น 590 ราย และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการใชชีวิต ดังนี้ 

 โครงการ The value of one, the power of all จำนวน 13 โครงการ 

 1) โครงการใหบริการแบบทดสอบดานจิตวิทยาแกนิสิต ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 

 2) โครงการ คลินิกพนโปรฯ 

 3) โครงการทักษะการคลายเครียดดวยตนเอง 

 4) โครงการเสวนาหัวขอ ดีที่สุดในสิ่งที่เปน 

 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเคลื่อนยายผูปวยและการปฐมพยาบาลการชวย  

   ฟนคืนชีพ 4 รุน 

 6) โครงการสุขอยูหนใด 

 7) โครงการศิลปสรางสุข 

 8) โครงการบริหารชีวิตสำหรับนิสิตกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

 9) โครงการรักนั้นดีแน แตรักแทอยูไหนหนอ 

 10) โครงการสงเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับนิสิตเพศทางเลือก 

 11) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโลกแหงการทำงาน 

 12) โครงการสรางนิสิตใหมใน 7 วัน 

 13) โครงการจัดทำวิดีทัศนประชาสัมพันธหนวยสงเสรมิสุขภาวะ 

 โครงการระบบจุดประกาย (Mentoring System) จำนวน 10 โครงการ  

 1) โครงการเสริมสรางสายสัมพันธอาจารย-ศิษย พบปะนิสิต CUSAR กอนเดินทางไปเรียนที่   

   จ.นาน  

 2) โครงการเชื่อมความสัมพันธระหวางนิสิตและ อาจารยที่ปรึกษา  

 3) โครงการ นพลักษณ ศาสตรแหงการอยูรวมกัน  

 4) โครงการพบปะพูดคุยเสริมสรางสายสัมพันธอาจารย-ศิษย  

 5) โครงการลงทุนในเด็กปฐมวัย สูหนทางที่ใชในอนาคต  

 6) โครงการจิตวิทยาตัวจริงเสียงจริง  

 7) โครงการ CUSAR นาน สานสัมพันธอาจารย-ศิษย  
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 8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับ อ.ที่ปรึกษา  

   หลักสูตรพื้นฐาน  

 9) โครงการสานสัมพันธเครือขายอาจารยที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนานิสิต  

 10) โครงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑการแพทยศิริราชและปรึกษาการเรียนการสอน   

4.10 โครงการจางนิสิตทำงานพิเศษ 

 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย ที่ประสงคจะชวยเหลือตนเอง หรือนิสิต

ทีป่ระสงคจะทำงานพเิศษ เพือ่หาประสบการณในการทำงาน เปนการสงเสรมิใหนสิติมทีศันคตทิีด่ใีนการพึง่ตนเอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวนเงินที่ใชในการจางงานรวมทั้งสิ้น 3,843,200 บาท เทากับ 76,864 ชั่วโมง  

4.11 การบริการจัดหางาน 

 เพื่อใหบริการจัดหางานแกนิสิตที่กำลังศึกษาอยู ตลอดจนใหบริการขอมูลแหลงงานแกบัณฑิตใน

การหางานทำ รวมทั้งจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสพบและสมัครงานโดยตรงกับผู

ประกอบการ รวมทั้งไดความรูและขอมูลการศึกษาตอโดยตรงกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ

.2558 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมใหบริการในรูปแบบตาง ๆ และมีนิสิตเขารวมโครงการ ดังนี้ 

 1) นิสิตเขารวมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงานและการแนะแนวการศึกษา 3,550 คน 

 2) บริษัทที่เขารวมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงาน 232 บริษัท  

4.12 บริการประกันอุบัติเหตุ 

 เพื่อเปนหลักประกันใหกับนิสิต ในการไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลในกรณีประสบ

อุบัติเหตุจากการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกรณีอื่นๆ ครอบคลุมการใหบริการแกนิสิตท้ังระดับ

ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก รวมจำนวนนิสิตที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหต ุ ทั้งสิ้น 40,775 ราย จาก

เปาหมาย 40,000 ราย  

4.13 การจัดสวัสดิการดานทุนอุดหนุนการศึกษา 

 วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือดานเงินทุนการศึกษาแกนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน ไดมีโอกาสศึกษา

เลาเรียนจนสำเร็จการศึกษาเทาเทียมโอกาสเชนผูมีฐานะดานการเงิน สามารถจัดสรรทุนการศึกษาใหเกิดความ

เปนธรรมและทั่วถึงในรูปแบบตาง ๆ โดยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนใหเปลา) 

ประมาณ 1,500 ทุน รางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงคุณประโยชนประมาณ 800 ทุน สวัสดิการใหกูยืมเงินกองทุนของ

รัฐบาลประมาณ 1,000 ราย 

 4.13.1 การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนใหเปลา) 

   จัดใหความชวยเหลือเปนการใหเพียงพอตามความจำเปนจริง โดยแบงทุนเปน   

4 ประเภท  
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   ประเภท ก ชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายรายเดือน วงเงินทุน  

      65,000-84,000 บาทตอปการศึกษา 

   ประเภท ข (1) ชวยเหลือเปนคาธรรมเนียมการศึกษา วงเงินทุน 17,000-36,000 บาท  

      ตอปการศึกษา 

   ประเภท ข (2) ชวยเหลือเปนคาใชจายรายเดือน วงเงินทุนไมเกิน 48,000 บาท  

      ตอปการศึกษา 

   ประเภท ค ชวยเหลือเปนคาใชจายเสริมการศึกษา วงเงินทุนไมเกิน 10,000 บาท  

      ตอปการศึกษา 

 

 สรุปทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนใหเปลา) ปการศึกษา 2558 

  นิสิตไดรับทุนการศึกษา ประเภท ก  จำนวน 8 ทุน จำนวนเงิน 764,000 บาท 

  นิสิตไดรับทุนการศึกษา ประเภท ข(1) จำนวน 1,074 ทุน จำนวนเงิน 32,620,500 บาท 

  นิสิตไดรับทุนการศึกษา ประเภท ข(2) จำนวน 396 ทุน จำนวนเงิน 9,584,500 บาท 
  นิสิตไดรับทุนการศึกษา ประเภท ค  จำนวน 175 ทุน จำนวนเงิน 1,308,500 บาท 

   รวมทั้งสิ้น  จำนวน 1,653 ทุน จำนวนเงิน 44,277,500 บาท 

 
 
 
 

้

8

1,074

396
175 ก 8 ทุน 764,000 บาท

ข(1) 1,074 ทุน 32,620,500 บาท

ข(2) 396 ทุน 9,584,500 บาท

ค 175 ทุน 1,308,500 บาท

สรุปทุนอุดหนุนการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 ทุกชั้นป 

 

หนวยงาน

วงเงินที่ ประเภท ก ประเภท ข (1) ประเภท ข (2) ประเภท ค รวม

ไดรับ
จัดสรร

ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน

ครุศาสตร 3,255,500 141 2,416,000 10 404,000 81 590,000 232 3,410,000

จิตวิทยา 999,600 4 390,000 14 465,000 1 10,000 19 865,000

ทันตแพทยศาสตร 1,633,800 32 957,000 11 272,000 2 20,000 45 1,249,000

นิติศาสตร 1,683,000 24 737,000 30 840,000 7 70,000 61 1,647,000

นิเทศศาสตร 2,039,100 37 1,338,000 22 400,000 1 10,000 60 1,748,000
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 4.13.2 รางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและคุณประโยชน 

   ไดดำเนินการใหความรวมมือพิจารณาสงนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑใหกับหนวยงาน

ภายนอกที่จัดประกวดเพื่อยกยองเชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดี ประจำปงบประมาณ 2558 ประมาณ 800 ทุน เปน

จำนวนเงิน 3,045,000 บาท  

 4.13.3 สวัสดิการใหกูยืมเงินกองทุนของรัฐบาล 

   จัดใหมีสวัสดิการใหนิสิตกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดตามวงเงินที่

กำหนด รัฐบาลไดมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) ไปสูการใหทุนการศึกษาแบบใชคืนระดับอุดมศึกษาจากกองทุนเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดใน

อนาคต (กรอ.) แทน สวนของผูกูรายเดิมของ กยศ. จะดำเนินการตอเนื่องไปจนกวาผูกูรายเดิมจะสำเร็จการ

ศึกษาครบตามหลักสูตรศึกษา  

หนวยงาน

วงเงินที่ ประเภท ก ประเภท ข (1) ประเภท ข (2) ประเภท ค รวม

ไดรับ

จัดสรร

ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน ทุน จำนวนเงิน

พาณิชยศาสตรฯ 4,923,200 75 1,788,000 77 1,228,500 41 222,500 193 3,239,000

แพทยศาสตร 3,914,400 30 921,000 30 921,000

เภสัชศาสตร 2,091,600 65 1,872,000 65 1,872,000

รัฐศาสตร 1,783,300 52 1,684,000 2 88,000 54 1,772,000

วิทยาศาสตร 6,764,100 1 102,000 171 6,705,000 1 60,000 173 6,867,000

วิศวกรรมศาสตร 7,875,000 148 4,932,000 71 2,149,000 15 140,000 234 7,221,000

ศิลปกรรมศาสตร 1,415,400 18 587,000 39 828,400 57 1,415,400

เศรษฐศาสตร 1,802,000 11 364,000 13 305,000 6 60,000 30 729,000

สถาปตยกรรมศาสตร 3,364,200 1 84,000 73 2,679,000 17 508,000 4 40,000 95 3,311,000

สหเวชศาสตร 1,671,600 47 1,521,000 14 479600 3 30,000 64 2,030,600

สัตวแพทยศาสตร 1,438,500 42 1,317,000 15 368,000 3 20,000 60 1,705,000

วิทยาศาสตรการกีฬา 959,700 29 594,000 15 300,000 4 40,000 48 934,000

อักษรศาสตร 2,711,500 61 1,612,500 48 1,074,000 5 46,000 114 2,732,500

สำนักวิชาทรัพยากรฯ 295,800 2 188,000 4 131,000 11 280,000 2 10,000 19 609,000

รวม 50,621,300 8 764,000 1,074 32,620,500 396 9,584,500 175 1,308,500 1,653 44,277,500
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   โดยในปการศึกษา 2558 เปาหมายจัดใหนิสิตกูยืมจำนวนไมเกิน 1,000 คน พบวามี

นิสิตกูยืม 505 คน แบงเปนกูยืมแบบรายเดิม 459 คน กูแบบรายใหม 46 คน รวมเปนจำนวนเงินกูยืมรวม 

12,213,600 บาท รายละเอียดดังตาราง 

หนวยงาน
เงินกู กยศ. (ทุน) จำนวนเงิน กยศ. (บาท) เงินกู กรอ. (ทุน) จำนวนเงิน กรอ. (บาท)

รายเดิม รายใหม รายเดิม รายใหม รายเดิม รายใหม รายเดิม รายใหม

ครุศาสตร 157 10 3,832,900 217,000 1 14,500  

จิตวิทยา 5 3 108,000 63,000   

ทันตแพทยศาสตร 1 31,200  1  21,000

นิติศาสตร 3 56,600    

นิเทศศาสตร 6 187,200    

พาณิชยศาสตรฯ   1 30,000  

แพทยศาสตร 1 13,200    

เภสัชศาสตร 32 1 731,400 34,200 3 126,000  

รัฐศาสตร 5 148,500    

วิทยาศาสตร 105 5 2,281,800 129,000 1 1 34,200 21,000

วิศวกรรมศาสตร 20 1 520,800 34,200 4 2 108,200 139,200

ศิลปกรรมศาสตร 5 124,000    

เศรษฐศาสตร 2 43,400    

สถาปตยกรรมศาสตร 2 26,400  1  21,000

สหเวชศาสตร 25 5 630,600 108,000   

สัตวแพทยศาสตร 26 2 576,000 47,400 3 6 63,000 139,200

วิทยาศาสตรการกีฬา 42 4 1,204,200 60,600   

อักษรศาสตร 6 2 142,200 73,400   

สำนักวิชาทรัพยากรฯ 3 2 54,100 17,000   

รวม 446 35 10,712,500 783,800 13 11 375,900 341,400

 

4.14 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประกอบดวยทุนประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนจัดทำวิทยานิพนธ ทุนเสนอ

ผลงานจำแนกตามประเภททุน และรูปแบบการจัดสรรทุน ทั้งนี้ มีทุนท่ีมหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารวิชาการ 

จัดสรรเงินผานสวนงาน และบัณฑิตวิทยาลัยทำหนาที่จัดสรรแกนิสิต ไดแก ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   

“100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโครงการทุนหลังปริญญาเอก 

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยสรุปมีผูไดรับทุนในปงบประมาณ 2558 ดังนี ้
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 4.14.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา  

   เริ่มจัดสรรตั้งแตปการศึกษา 2543 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา  

อยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา มุงเนนใหเปนกลไกสนับสนุนหลักสูตรในการรับนิสิตที่มีความรูความ

สามารถสูงเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ ตั้งแตเริ่มจนถึงปจจุบันมีนิสิตไดรับการจัดสรรทุน 608 คน เปนระดับปริญญา

เอก 183คน ระดับปริญญาโท 425 คน รวมเงินจัดสรร 349,595,000 บาท เฉพาะปการศึกษา 2558 จัดสรร  

ทุนระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 48 คน เปนเงินจัดสรร 13,555,000 บาท นอกจากนี้ มีทุนจัดสรรเฉพาะ

คาเลาเรียนแกนิสิตผูมีศักยภาพสูง ตอเนื่องจากปการศึกษา 2552 โดยป 2558 จัดสรรแกนิสิต 27 คน (ระดับ

ปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโท 25 คน) เปนเงิน 3,688,000 บาท   

 4.14.2 ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดรับทุน 281 คน นิสิต 350 คน จำแนกเปนนิสิต

ระดับปริญญาเอก 164 คน และนิสิตระดับปริญญาโท 186 คน รวมเงินที่จัดสรร 42,955,000 บาท  

 4.14.3 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธสำหรับนิสิต 

   มีนิสิตไดรับทุนรวม 334 คน จำแนกเปนระดับปริญญาเอก 49 คน และระดับปริญญา

โท 285 คน รวมเงินที่จัดสรร 6,971,000 บาท  

 4.14.4 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิตไปเสนอผลงานใน  

ตางประเทศ 

   เพื่อสนับสนุนใหนิสิตไดเสนอผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติในตางประเทศ แลกเปล่ียนประสบการณกับนานาชาติ และเสริมสรางองคความรูใหม โดยนำ

ความรูที่ไดจากการนำเสนอมาเผยแพรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติตอไป ปงบประมาณ 2558 มีนิสิต  

ไดรับการจัดสรรทุน จำนวน 109 คน จำแนกเปนระดับปริญญาเอก 55 คน ระดับปริญญาโท 54 คน รวมเงิน  

ที่จัดสรร 4,495,903.56 บาท  

 4.14.5 ทุนผูชวยสอน 

   เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการเปนผูชวยสอน หรือทำงานดาน

วิชาการของสำนักงาน/วิทยาลัย/ภาควิชา/สหสาขาวิชา ที่นิสิตศึกษาอยู ซึ่งเปนประโยชนกับนิสิตโดยตรง และ

เปนการแบงเบาภาระตอภาควิชา ในปงบประมาณ 2558 มีนิสิตไดรบัการจัดสรรทุน 150 คน จำแนกเปนระดับ

ปริญญาเอก 80 คน ระดับปริญญาโท 70 คน รวมเงินที่จัดสรร 8,190,000 บาท  

 4.14.6 ทุนอุดหนุนเฉพาะคาเลาเรียน ประเภท 60/40 

   สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะคาเลาเรียนตามจำนวนเงินที่จายจริง (ไมรวมคา  

ธรรมเนยีมการศกึษา) แกนสิติระดับปริญญาเอก โดยปนี ้มนีสิติไดรบัทนุ 64 คน รวมเงนิทีจ่ดัสรร 5,643,000 บาท 
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 4.14.7 ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถดานกีฬา 

   จัดสรรทุนเฉพาะคาเลาเรียน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูที่มีความสามารถดานกีฬา

ในระดับชาติหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อชวยพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ โดยใน

ปงบประมาณ 2558 มีนิสิตไดรับการจัดสรรทุน 15 คน เปนนิสิตในระดับปริญญาโท รวมเงินท่ีจัดสรร 

1,450,000 บาท  

 4.14.8 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโทไปทำวิจัยในตางประเทศ  

   เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัยระดับปริญญาเอกและปริญญาโทกับตาง

ประเทศใหมากขึ้น และเพื่อสรางผลงานทางวิชาการที่มุงคุณภาพสามารถตีพิมพเผยแพรงานในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล โดยปงบประมาณ 2558 จัดสรรทุนสนับสนุนจำนวน 22 ทุน จำแนกเปน

ระดับปริญญาเอก 18 คน ระดับปริญญาโท 4 คน รวมเงินที่จัดสรร 2,962,527 บาท   

 4.14.9 โครงการทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

   เพ่ือสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรูและทักษะท่ีได

มาตรฐานในระดับนานาชาติ บุกเบิกองคความรู สรางความเชื่อมโยงและความรวมมือกับประชาคมทุกระดับ ใน

ปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับทุน 100 คน รวมเงินที่จัดสรร 4,075,000 บาท  

 4.14.10 ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  

   เพ่ือสรางองคความรู/บุกเบิกความรูใหม และนำไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย โดยสนับสนุน  

ทุนการศึกษาและทุนทำวิจัยแกนิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผานกองทุน “100 ป จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 

มีนาคม 2560 ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับทุน 79 คน รวมเงินที่จัดสรร 48,900,000 บาท  

 4.14.11 ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เขาศึกษาในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของกับความเปนไทย 

   เพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติของภาษา

และศิลปวัฒนธรรม จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูที่เขาศึกษาตอบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา

เอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับความเปนไทย ซึ่งในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับทุน 3 คน รวมเงินที่จัดสรร 

984,000 บาท  

 4.14.12 ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญา

เอกที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

   เพ่ือสนับสนุนใหเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกวาเกณฑขั้นต่ำของการสำเร็จการศึกษาหรือสัญญาการรับทุน เพ่ิมจำนวนผลงาน  
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ตีพิมพ ซึ่งในปนี้มีผูไดรับทุน 15 คน จำแนกเปนนิสิต 11 คน นักวิจัยหลังปริญญาเอก 4 คน รวมเงินที่จัดสรร 

741,380.34 บาท  

 4.14.13 ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 

สำหรับเตรียมเขาศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยมีโครงการยุทธศาสตร “พัฒนาดุษฎีบัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สูความเปนเลิศ” ซึ่งเปนฐานในการสราง/บุกเบิกองคความรูใหม โดยสนับสนุนทุนนิสิตผูที่กำลังจะสำเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและกำลังศึกษาอยูในระดับปริญญามหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง เขาศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปจจุบันนี้มีนิสิตไดรับการจัดสรรทุน จำนวน 8 คน เงินท่ีจัดสรร 

1,304,000 บาท 

 

5. การพัฒนานิสิตเพื่อความเปนเลิศ 

มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนานิสิตเพื่อความเปนเลิศเปนการ

เฉพาะ เปนโครงการที่ครอบคลุมตั้งแตการรับนิสิตเขาศึกษา การสงเสริมนิสิตท้ังเรื่องทุนและโอกาสในการศึกษา

หาความรู โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง มีผลการดำเนินงานในโครงการตาง ๆ ดังนี้  

5.1 โครงการนำรองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม  

 เปนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

มุงสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษเปนนักอักษรศาสตรรุนใหมที่มีความสามารถสูงดานภาษา และรอบรูในวิชา  

อื่น ๆ มีความสามารถดานการวิจัย การสรางนวัตกรรม และใฝหาความรูอยูเสมอ โดยมีเปาหมาย 4 รุน รุนละ   

30 คน รวม 120 คน ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จำนวนรุนละ 10 คน   

 ในปการศึกษา 2558 มีนิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการ รวม 28 คน เปนนิสิตรุนที่ 4 จำนวน   

23 คน ไดรับทุนจากมูลนิธิ 9 คน (มีผูรับทุนไมเต็มจำนวนเนื่องจากนิสิตไดทุนไปโครงการแลกเปลี่ยน ณ   

ตางประเทศ 1 คน) และนิสิตระดับปริญญาโท รุนท่ี 2 จำนวน 2 คน ไดรับทุนจากมูลนิธิ 2 คน สำหรับ

ปการศึกษา 2558 มีนิสิตผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท รุนที่ 3 จำนวน 3 คน  

5.2 โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษาสำหรบันสิติหลกัสตูรภาษาและวรรณคดไีทย คณะอกัษรศาสตร  

 การดำเนินโครงการระยะท่ี 6 รวมเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2551-2555) มีเปาหมายผลิตบัณฑิต   

5 รุน รุนละ 15 คน รวม 75 คน และสิ้นสุดระยะโครงการในปงบประมาณ 2559 โดยใหทุนอุดหนุนการศึกษา

เพื่อเปนคาเลาเรียนตามที่จายจริงตามอัตราการจัดเก็บของมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 

มีนิสิตในโครงการชั้นปที่ 4 รวม 12 คน จะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 
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5.3 ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณสยาม

มกุฎราชกุมาร 

 เปนทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร และ

คณิตศาสตร โดยจัดสรรใหแกนิสิตคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ขึ้นไป   

มีความต้ังใจและมุงมั่นศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร   

ปละ 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท 

 ในปการศึกษา 2558 มีนิสิตไดรับการคัดเลือกใหรับทุนอุดหนุนการศึกษาเปนรุนที่ 6 จำนวน 4 คน 

ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร และคณิตศาสตร ทั้งนี้ นิสิตรุนที่ 5 ปการศึกษา 2557 จำนวน 5 คน 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน   

1 คน และไดเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คน  

5.4 โครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน 

 เปนทุนที่จัดสรรทุนใหแกอาจารยและนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ประสงคจะรวมกันสราง

องคความรูใหมในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสไปเพิ่มพูนประสบการณการศึกษาวิจัยใน

สถาบันทางวิชาการตางประเทศ ในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติทุนจากกองทุนจุฬาลงกรณบรมราชสมภพฯ 

เปนทุนเกาผูกพันใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 11 คนและนิสิตวิจัย 11 คน เปนเงิน 2.039 ลานบาท 

 นอกจากนี ้ ไดจัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ เงินทุนจุฬาฯ 100 ป ตั้งแต  

ป 2551 เปนตนมา โดยในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติทุนเกาผูกพันใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 18 คน 

และนิสิตวิจัย 18 คน เปนเงิน 5.752 ลานบาท 

 
6. การพัฒนาดานการเรียนการสอน 

ประกอบดวย กิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการเรียนลวงหนา   

(Advanced Placement Program : AP Program) และโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช  

6.1 กิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู  

 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนไปสูรูปแบบ Education 3.0 โดย  

เนนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และพัฒนาคณาจารยทั้งในดานเทคนิคการเรียนการสอน 

การนำ e-Learning และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน และการประเมินผล

การเรียนรู การทำวิจัยในชั้นเรียน ในป 2558 มีสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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 6.1.1 การพัฒนาคณาจารยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมหลัก 3 ดาน คือ 

  1) โครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม (Faculty Development   

for Tomorrow Teaching : FDT2) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ การ

ผลิตสื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนรู ตอเนื่องเปนประจำทุกเดือน สำหรับป 2558 จัดกิจกรรม   

50 ครั้ง มีผูเขาอบรม 2,063 คน 

  2) โครงการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) สงเสริมใหอาจารย  

ทำวิจัยในชั้นเรียนอยางกวางขวางและครบวงจร ป 2558 มีผูไดรับทุนในภาคปลาย ปการศึกษา 2557 และภาค

ตน ปการศึกษา 2558 รวม 46 โครงการ จาก 16 คณะ จากเปาหมาย 30 โครงการ ปจจุบันมีทั้งหมด 157 

โครงการ จาก 21 คณะ 

  3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการจัด  

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดสนับสนุนใหดำเนินการโดยจำแนกเปน 3 กลุม รวม 7 โครงการ ดังนี ้

   ก. โครงการตนแบบพัฒนาผลลัพธการเรยีนรู จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการตนแบบ

ในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิตทางดานภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม (โครงการ

ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2555-2557) โดยในป 2558 ไดขยายการดำเนินงานในระดับรายวิชา และโครงการ

พัฒนาแบบทดสอบการวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อทดสอบทักษะดานการคิด 

   ข. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 โครงการ ไดแก 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Learning คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการวิจัย

เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูในพื้นที่ iDesignWorkspace เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตร และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ผลของการเขียนอังกฤษเปนทีมและการประเมิน

แบบผูเรียนเปนศูนยกลางที่มีตอผลลัพธการเรียนรู พัฒนาการของทีม และความพึงพอใจดานการประเมินแบบ  

ผูเรียนเปนศูนยกลางของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันภาษา 

   ค. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิภาพอุปกรณสมัยใหม 

จำนวน 2 โครงการ ไดแก โครงการตนแบบการจัดทำสื่อการเรียนรูในรูปแบบ eBook คณะจิตวิทยา ทำ   

6 รายวิชา และโครงการประเมินผลการใชงาน Echo 360 Active Learning Platform (ALP) ระยะทดลองใช 

คณะครุศาสตรเปนผูดำเนินการ  

 6.1.2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดวยสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรมหลัก 4 ดาน คือ 

  1) การสนบัสนนุใหนำ e-Learning มาใชในการเรียนการสอน เพือ่ใหคณาจารยไดใชเวลา

ในหองเรียนใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด โดยนำการบรรยายเนื้อหาของรายวิชาไปเผยแพรบนเครือขายเพื่อให

นิสิตไปศึกษาดวยตนเอง มหาวิทยาลัยมีระบบ Blackboard มาเปนระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning 

Management System : LMS) หลัก สำหรับป 2558 นำ e-Learning มาใชในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 
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เฉพาะขอมูลที่รวบรวมจากระบบ Blackboard CourseVille และ Moodle จำนวน 2,625 รายวิชา และที่

รวบรวมจากหนวยงาน เชน Facebook e-Mail และอื่น ๆ 602 รายวิชา รวม 3,227 รายวิชา คิดเปนรอยละ 

44.42 ของวิชาบรรยายทั้งหมด 

  2) การนำเทคโนโลยีใหมมาใชในการเรียนการสอน 

   2.1) อุปกรณ Clicker ไดนำมาใชใน 2 รูปแบบ ซึ่งผูสอนสามารถเก็บขอมูลคำตอบ

ของผูเรียนไปใชในการปรับการเรียนการสอนหรือประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน คือแบบอุปกรณ Clicker 

Device มีจำนวน 5,100 เครื่อง และมีหนวยงานที่นำอุปกรณไปใชเปนประจำ 20 หนวยงาน และแบบ 

Application บน Smart Device ตาง ๆ ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชแทนอุปกรณ Clicker เรียกวา Chula Clicker 

พัฒนาระบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

   2.2) ระบบ Echo 360 Active Learning Platform (ALP) เปนระบบท่ีชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหเปน Active Learning ผูเรียนสามารถโตตอบกับผูสอนในขณะที่มีการเรียน  

การสอนโดยผาน Device ของผูเรียนเอง และสามารถ Download PowerPoint ประกอบการสอนและ  

จดบันทึกเนื้อหาเพิ่มเติมได สง Feedback ใหผูสอนได และยังถายทอดการเรียนการสอนในรูปแบบ Streaming 

ได โดยนำมาทดลองใชงานในภาคตน ปการศึกษา 2558 และมีอาจารยเขารวมโครงการรวม 12 คน 

  3) การผลิตสื่อการเรียนรู 

   3.1) การจัดทำสื่อการเรียนรูสามมิต ิ (Mixed Reality) ในปงบประมาณ 2558 มี  

สื่อการเรียนรูผลิตเสร็จเรียบรอยแลว 20 เรื่อง รวมมีสื่อการเรียนรูสามมิติ ทั้งหมด 68 เรื่อง จาก 5 คณะ 

   3.2) การบันทึกการเรียนการสอนดวยอุปกรณ Echo 360 และ Echo Personal 

Capture เพื่อนำไปเผยแพรไวบนเครือขายใหนิสิตไดศึกษาทบทวนดวยตนเอง ในปนี้มีการบันทึกรวม 2,814 ครั้ง 

  4) การปรับหองเรียน Smart Classroom 

   4.1) หองเรียนกลุมยอย (Smart Classroom : Discussion room) ดำเนินการได   

3 หอง 

   4.2) หองเรียนขนาดใหญ (Smart Classroom : Lecture room) โดยจัดซื้ออุปกรณ

ควบคุมสัญญาณภาพเสริมหอง Smart Classroom : Lecture room รวมจำนวน 7 หอง  

 6.1.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 

  1) การประสานงานเร่ือง iTunes U (iTunes University) ซึ่งเปนแหลงคลังขอมูลที่  

ไดรับความนิยมจากวงการศึกษาอยางกวางขวาง โดยมหาวิทยาลัยไดเริ่มเผยแพรผลงานบน iTunes U ตั้งแต

เดือนกรกฎาคม 2557 ปจจุบันมีผลงานวิชาการเผยแพรบน iTunes U จำนวน 552 วิดีโอ 112 เรื่อง 

  2) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่วาบัณฑิต

จุฬาฯ ควรมีความรูมากกวาหนึ่งศาสตรในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตรที่จำเปนสำหรับการทำงาน 
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ศาสตรที่ทำใหมีความรอบรูและเขาใจผูอื่น มหาวิทยาลัยโดยศูนยนวัตกรรมการเรียนรูรวมกับคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชีจัดทำหลักสูตร CBS Innovative Business Online (CBS IBO) เพื่อฝกอบรมความรูเบื้องตน  

เกี่ยวกับธุรกิจใหนิสิตทุกระดับสมัครเรียนตามความสนใจ รวม 4 โมดูล 10 วิชา นอกจากนี้ รวมกับคณะ

นิติศาสตรจัดทำหลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 5 รายวิชา  

6.2 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 เพื่อการพัฒนาทั้งผูเรียนและผูสอน โดยใหผูสอนไดรับขอมูลจากผูเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการ  

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งนับเปนกลไกสำคัญสวนหนึ่งในการประกัน

คุณภาพการศึกษา การกำกับดูแล และการบริหารการจัดการเรียนการสอน มีการดำเนินการผานระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในปการศึกษา 2558 มีการประเมิน

ทั้งหมด 3 ระบบ 9 ภาคการศึกษา และมีสวนงานเขารวม 27 สวนงาน ประกอบดวย 20 คณะ 3 วิทยาลัย   

2 สถาบัน 1 สำนักวิชา และ 1 ศูนย จากการประมวลผลการประเมินของนิสิต สรุปไดดังนี้  

ระบบ-
ภาคการศึกษา

สวนงาน
ที่เขารวม
(สวนงาน)

รายวิชา

ผลการประเมินของนิสิต
ระดับ

ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)

เปดสอน
และมีนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน

เตรียม
การประเมิน

ไดรับ
การประเมิน

1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2557

25 5,437 4,269 3,620 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 4.17)

2 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2556

26 5,018 4,342 3,643 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 4.00)

3 ระบบทวิภาค
ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2556

20 224 119 134 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 4.12)

4 ระบบทวิภาค-
นานาชาติ 
ภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2556

19 434 420 244 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 3.98)

5 ระบบทวิภาค-
นานาชาติ 
ภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2556

19 390 267 189 นิสิตไดเรียนรูตาม
วตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 3.73)
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ระบบ-
ภาคการศึกษา

สวนงาน
ที่เขารวม
(สวนงาน)

รายวิชา

ผลการประเมินของนิสิต
ระดับ

ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)

เปดสอน
และมีนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน

เตรียม
การประเมิน

ไดรับ
การประเมิน

6 ระบบทวิภาค-
นานาชาติ 
ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2556

8 34 24 17 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 4.07)

7 ระบบตรีภาค 
ภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2556

8 139 105 93 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 4.22)

8 ระบบตรีภาค 
ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2556

9 143 140 116 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 3.61)

9 ระบบตรีภาค 
ภาคการศึกษาที่ 3
ปการศึกษา 2556

5 92 51 45 นิสิตไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรูตามที่
รายวิชาไดกำหนด

มาก
(= 3.87)

6.3 โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดยุทธศาสตรและพันธกิจการดำเนินงานและการพัฒนา โดยมุงเนนใหความ

สำคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กลไกการดำเนินภารกิจทั้งการคัดเลือก

นิสิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ เปนสิ่งสะทอนความมุงมั่นที่จะ

รักษาคุณภาพผลผลิตที่สำคัญ ทั้งบัณฑิต หลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูใชผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบัณฑิตซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

 มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาแบบประเมินเพื่อใชสอบถามระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหศูนยบริการวิศวกรรม คณะ

วิศวกรรมศาสตรเปนผูดำเนินการวิเคราะหและประมวลผลพรอมจัดทำรายงานตอผูบริหารและสวนงานเพื่อใช

ประโยชน ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 2557 (ปงบประมาณ 2558)   

มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 20.2 ระดับความพึงพอใจ 4.23  

6.4 โครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program)  
 คณะครุศาสตรโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝายมัธยม) และคณะวิทยาศาสตร ไดจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในโครงการเรียนลวงหนา (CUD.AP.) จำนวน 6 รายวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส 
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คอมพิวเตอร และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนจะตอง

ไมต่ำกวา B+ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 มีนักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภาษา

อังกฤษ 2 คน และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 ขอเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 คน และวิชา

คณิตศาสตร 2 คน  

6.5 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช 

 เปนโครงการที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในทุกระดับของ

สถานศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมโครงการโดยใชวิธีการ Whole School Approach เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ

ของทัง้ครแูละนกัเรยีน โดยอาศยักจิกรรมเปนสือ่กลางใหเกดิการเรยีนรูและพฒันาจากระดบัทองถิน่ ภมูภิาค ไปสู 

ระดับประเทศ  

 ในปงบประมาณ 2558 เปนปที่ 3 ของโครงการระยะที ่ 3 (ป 2556-2558) คณะกรรมการฯ   

ไดพิจารณาผลการเสนอชื่อโรงเรียนที่สมควรไดรับพระราชทานรางวัลที่คณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

รวบรวม สรุปผล และนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราช

วินิจฉัยและขอพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช โดยมีโรงเรียนที่เขารับพระราชทานรางวัล จำนวนทั้งสิ้น   

47 โรงเรียน 

 

7. โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ 

7.1 โครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2 

 ในวาระที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะครบรอบ 100 ปแหงการสถาปนาในป พ.ศ.2560   

สภามหาวิทยาลัยเห็นความจำเปนของการเตรียมพรอมเขาสูศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ  

การสนับสนุนสรางเสริมสวนงานหลัก ประกอบดวย คณะ วิทยาลัย และสถาบัน ในการสรางผลผลิตผลลัพธหลัก

ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิต องคความรู ปญญาในสังคม และการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  

 สภามหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติหลักการ ใหจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งเปนประจำจากเงินรายไดรายป

ที่ไดรับจากการจัดการทรัพยสิน เปนงบประมาณพิเศษเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในลักษณะดังกลาวขางตน 

และในการประชุมคร้ังที่ 759 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 760 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติ  

อนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “สรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2” ชวงท่ี 1 

ปงบประมาณ 2557 – 2560 

 ในปงบประมาณ 2558 มีโครงการ (รอบท่ี 1) ที่ไดรับอนุมัติโครงการและงบประมาณจาก  

สภามหาวิทยาลัย จำนวน 23 โครงการ รวมเปนเงิน 669,253,035 บาท นอกจากนี้ ยังไดเปดใหสวนงาน  

เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน (รอบที่ 2) มีสวนงานเสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 33 โครงการ จาก   

16 สวนงาน จำแนกตามประเภทโครงการที่เสนอขอ 4 ประเภท อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจำสาขา ดังนี้ 
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 1) ประเภทโครงการ “สรางฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” จำนวน 10 โครงการ 

 2) ประเภทโครงการ “สรางหลักและทักษะการคิดใหบัณฑิตจุฬาฯ” จำนวน 1 โครงการ 

 3) โครงการประเภท “ความเปนเอกระดับนานาชาติ” จำนวน 13 โครงการ 

 4) โครงการประเภท “แหลงอางอิงระดับภูมิภาค” จำนวน 9 โครงการ 

 

7.2 การสนับสนุนทุนสมทบการจางอาจารย/นักวิจัย/ศิลปนจากตางประเทศ 

 เพื่อสงเสริมใหนิสิตทุกระดับไดศึกษากับอาจารย/นักวิจัยจากตางประเทศ สงเสริมใหคณาจารย  

ไดทำวิจัยและตีพิมพผลงานรวมกับอาจารย/นักวิจัยจากตางประเทศ หรือเพื่อใหศิลปนชาวตางประเทศมาสราง

ผลงานศิลปะที่จุฬาฯ โดยผูที่สวนงานเสนอขอรับการสนับสนุนทุนใหนั้นอยูในเกณฑคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนทุนตั้งแต 3 เดือน แตไมถึง 1 ป 

 ในปงบประมาณ 2558 มีผูรับทุน 62 คน ใชงบประมาณ 15.95 ลานบาท เปนทุนผูกพันจำนวน 

23 คน ที่จะใชงบประมาณป 2559 อีกจำนวน 6.54 ลานบาท  

7.3 โครงการทุนประเทศเพื่อนบาน  

 การสนับสนุนทุนใหบุคลากรจากกลุมประเทศอาเซียนมาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน โดยจัดสรรทุน ทั้งจากงบประจำ 

งบประมาณโครงการในแผนพัฒนาวิชาการเงินทุนจุฬาฯ 100 ป และงบประมาณจากภาครัฐบาลตามโครงการ

นวัตกรรมความรวมมือทางวิชาการไทย-อาเซียนแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ในปงบประมาณ 2558 มีผูรับทุนประเทศเพื่อนบานที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 8 คน ผูรับทุน

ประเทศเพื่อนบานภูมิภาคอาเซียนและจีนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท 7 คน และผูรับทุนการศึกษาประเทศ

เพื่อนบานในกลุมอาเซียนที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 112 ราย รวมท้ังสิ้น 127 คน และมหาวิทยาลัยได

ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาระยะสั้น (ทุน 1 ภาคการศึกษา) ใหแกบุคลากรจากประเทศในกลุมอาเซียนมา

ศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก อีกจำนวน 146 คน 

 นอกจากน้ี ไดรับชาวตางประเทศที่ไดรับทุนจากรัฐบาลไทย ตามโครงการภายใตโครงการความ

รวมมือทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศมาศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกจำนวน 15 คน 

 

8. การพัฒนาคณาจารย 

มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการพัฒนาคณาจารยอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องในรูปแบบทุนตาง ๆ 

ไดแก ทุนศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญา ทุนไปตางประเทศระยะสั้นในรูปแบบตาง ๆ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในดานการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้  
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8.1 ทุนศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญา 

 สนับสนุนดวยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และดวยงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ดังนี้ 

 8.1.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ ตางประเทศ ประกอบดวย ทุนปริญญา  

ขั้นสูง ทุนเสริมเพื่อการศึกษา (ปแรก – ปสุดทาย) และเงินยืมเพื่อศึกษาตอ ซึ่งในปนี้ไมมีผูเสนอขอรับทุน 

  1) ทุนปริญญาขั้นสูง ณ ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยไดไปศึกษา  

ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อมุงไปสูความเปนแนวหนาในศาสตรนั้น ๆ และลดการ

ขาดแคลนผูมีวุฒิปริญญาขั้นสูงประจำสวนงานตาง ๆ ขณะนี้ มีผูรับทุนศึกษาตอ 1 คน นอกจากนี้ ไดสนับสนุน

ตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ เงินทุนจุฬาฯ 100 ป-วิชาการ เพื่อสรางคณาจารยวุฒิปริญญาเอกใน  

สาขาวิชาที่มีความสำคัญ ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา โดยมีผูรับทุนเกาผูกพันศึกษาอยูจำนวน 21 คน 

  2) ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ตางประเทศ (ปแรก – ปสุดทาย) เพื่อสนับสนุนใหอาจารย

ที่มีศักยภาพทางวิชาการไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก และมีโอกาสหาทุนอื่นสนับสนุนตอจน

สำเร็จการศึกษา จึงจัดสรรทุนเสริมเปนคาใชจายในปแรก และทุนเสริมปสุดทายแกผูที่กำลังจะสิ้นสุดทุน ทั้งนี้   

มีผูรับทุนเสริม (ปแรก) 1 คน และรับทุนเสริม (ปสุดทาย) 3 คน  

 8.1.2 ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และตางประเทศ เพื่อการศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ ประกอบดวย 

  1) ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เพื่อไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 

เพื่อผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในสาขาตาง ๆ ตลอดจน

การบริหารจัดการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว   

ในปงบประมาณ 2558 ไดรับการจัดสรร 7 ทุน และมีผูรับทุนเกาผูกพันศึกษาอยูอีก 35 คน 

  2) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพ

กำลังคนภาครัฐใหมีความรูความสามารถ เอื้อตอการพัฒนาในอนาคต ทดแทนกำลังคน และความชวยเหลือจาก

ตางประเทศที่ลดลง รวมถึงโนมนาวและจูงใจคนรุนใหมใหเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐ ในปนี้ไดรับการจัดสรร   

2 ทุน 

  3) ทุนสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ จากในประเทศและตางประเทศ เพื่อไปศึกษาและ

ทำวิจัยในสาขาตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน มูลนิธิ องคกร มหาวิทยาลัยในประเทศและ  

ตางประเทศ อันเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ในปนี้ไดรับการ

จัดสรร 22 ทุน 

  4) ทุนโครงการพัฒนากำลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดี

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) เพื่อศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ ขณะนี้มีผูรับทุน

ศึกษาอยู 47 คน  
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8.2 ทุนไปตางประเทศระยะสั้นในรูปแบบตาง ๆ 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรไปตางประเทศในระยะสั้น โดยไปประชุมและ

เสนอผลงาน ฝกอบรมหรือวิจัย ดวยงบประมาณของมหาวิทยาลัยและไดรับสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก ดังนี้ 

 8.2.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน จำนวน 99 ทุน เปนเงิน 7.726 

ลานบาท และในสวนของหนวยงานยังใหการสนับสนุนทุนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม ปนี้ไมมี  

การอนุมัติทุนในสวนของทุนระยะส้ันเพ่ือเพิ่มพูนความรูในตางประเทศ และทุนเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ   

ณ ตางประเทศ 

  1) ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ เพื่อใหมีโอกาสไปเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

ในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติทุน จำนวน 92 ทุน เปนเงิน 7.198 ลานบาท 

  2) ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย เพื่อสนับสนุนใหอาจารยหรือนักวิจัยไดไปแลกเปลี่ยนความรู 

และใหนักวิชาการ/นักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเดินทางมารวมพัฒนาวิชาการ เพื่อนำไปสูการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยไดอนุมัติทุน จำนวน 7 ทุน เปนเงิน 0.528 ลานบาท 

  3) ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู ณ ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยที่

รับผิดชอบโครงการของหนวยงาน ไดไปเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา ฝกอบรม เพื่อนำความรูและประสบการณ

กลับมาพัฒนาโครงการหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ซึ่งในปงบประมาณ 2558 ไมมีผูไดรับอนุมัติทุน 

อยางไรก็ตาม สวนงานตาง ๆ ไดมีการสนับสนุนทุนใหบุคลากรของสวนงานเองอีกจำนวนหนึ่ง 

  4) ทุนเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ เพื่อใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากสวนงานไดนำผลหรือความรูที่ไดมาพัฒนาและดำเนินงานโครงการใหบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเพื่อสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีในการรวมมือทางวิชาการ ซึ่งในปงบประมาณ 2558 ไมมีผูเสนอ

ขอรับทุน อยางไรก็ตาม สวนงานตาง ๆ ไดมีการเดินทางไปดำเนินกิจกรรมดังกลาวดวยทุนของสวนงานเองอีก

จำนวนหนึ่ง  

 8.2.2 ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุน 

โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดสรรเงินอุดหนุนการผลิตอาจารยระดับปริญญาเอก การพัฒนาใหเปนนักวิจัยอาชีพ  

เพ่ือสรางนวัตกรรม ตลอดจนการสรางเครือขายเชิงกลยุทธ และเครือขายกับตางประเทศ โดยเปนความรวมมือ

ระหวาง สกอ. ผูสนับสนุนทุนอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา ผูใชบัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา ในป 2558 

มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนใหแกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของผูรับทุนที่ศึกษาอยู 7 คน เปนเงิน 0.35 

ลานบาท  
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8.3 โครงการมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษก

เฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2557 

 มหาวิทยาลัยมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอนเปนประจำทุกป   

เพื่อสรางขวัญกำลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของอาจารยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอดความรู มีผลงานดีเดนดานการเรียนการสอนเปนที่

ประจักษ และเปนประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน มีความมุงมั่น ทุมเท เสียสละ   

ทำประโยชนตอวงวิชาการของประเทศและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนผูที่ไดรับการยอมรับ  

ในวงวิชาการและวิชาชพี การพิจารณามอบรางวัลประจำป 2557 แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1) รางวลัเพือ่สงเสรมิความเปนเลิศในการปฏบิตังิานดานการเรยีนการสอนสำหรบัอาจารยรุนใหม  

  สำหรับผูที่ปฏิบัติงานมาแลวไมเกิน 5 ป เปนเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พรอม  

เกียรติบัตร ดังนี้ 

  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตโกมุท สงศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุตา ศุภคต ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 

  - ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงศริญญา ภูวนันท ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

  - อาจารย ทันตแพทย นายแพทยธิติพงษ พฤกษศรีสกุล ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก   

    คณะทันตแพทยศาสตร 

  - อาจารย ดร.ศุภศิษฏ ทวีแจมทรัพย คณะนิติศาสตร 

  - อาจารย ดร.กุลลินี มุทธากลิน คณะเศรษฐศาสตร 

  - อาจารย ดร.รัชนี รอดศิริ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร  

 2) รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน จำแนกเปน 2 ระดับ คือ  

  (1) รางวัลระดับดีเดน จำนวน 2 รางวัล จำแนกเปน 2 สาขา รางวัลละ 100,000 บาท โดย

ใหแกอาจารย 50,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และแกสวนงานตนสังกัด 50,000 บาท ดังนี้ 

   (1.1) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 

    - ศาสตราจารย นายแพทยรังสรรค ฤกษนิมิตร  

     ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

   (1.2) สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก 

    - ศาสตราจารย ดร.สบิณฑ ศรีวรรณบูรณ  

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  (2) รางวัลระดับดีมาก จำนวน 4 รางวัล ไมจำกัดสาขา รางวัลละ 50,000 บาท โดยใหแก

อาจารย 30,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และแกสวนงานตนสังกัด 20,000 บาท ดังนี้ 
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    - ศาสตราจารย ดร.พิชญ ศุภผล  

     ภาควิชาวิทยาศาสตรพอรลิเมอร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

    - รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.รุงทิพย ชวนชื่น  

     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร   

    - ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธัญญารัตน สิงหนาท  

     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

    - ผูชวยศาสตราจารยพรพรรณ อุดมกาญจนานันท  

     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

 

9. กิจกรรมสูความเปนนานาชาติ  

ถือเปนการดำเนินกิจกรรมดานตางประเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความสัมพันธความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการทั้งดานการผลิต

บัณฑิต งานวิจัย และผลงานวิชาการ ผลักดันเกิดมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติทำหนาที่ประสานงานและสนับสนุน รวมกับการ

ดำเนินงานในระดับสวนงาน นอกจากนี้ มีการดำเนินงานดานเครือขายนานาชาติ และอาเซียนศึกษาเปนการ

เฉพาะ 

ในป 2558 มีผลดำเนินงานในดานสัญญาความรวมมือ การแลกเปล่ียนนิสิตท่ีไปศึกษาตอและการรับ  

เขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนอาจารยนักวิจัย การไปรวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการของ

นิสิต-คณาจารย การตอนรับอาคันตุกะที่มาเยือน การดำเนินงานดานเครือขายนานาชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้  

9.1 กิจกรรมการลงนามความรวมมือ  

 มหาวิทยาลัยมีสัญญาความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศท่ีมีผลบังคับใช จำนวน 787 ฉบับ 

เปนสัญญาความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย 435 ฉบับ และระดับคณะ/สถาบัน 352 ฉบับ โดยเปนการลงนาม

ความรวมมือในลักษณะตาง ๆ เชน General Cooperation, Student Exchange, Joint Research/Research 

Collaboration สัญญาความรวมมือจำแนกตามประเทศ ไดดังนี้ 
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ARGENTINA 2 INDIA 3 NORWAY 6 TAIWAN 26

AUSTRALIA 40 INDONESIA 8 PAKISTAN 2 TURKEY 1

AUSTRIA 7 IRAN 4 PERU 2 UGANDA 1

BANGLADESH 2 ISRAEL 1 PHILIPPINES 7 UK 17

BELGIUM 6 ITALY 15 PORTUGAL 3 USA 80

CANADA 17 JAPAN 212 ROMANIA 1 VIETNAM 8

CHINA 42 KOREA 57 RUSSIA 6 องคกรนานาชาติ
ในประเทศไทย

17
CROATIA 1 LAO PDR 1 SINGAPORE 5

CZECH 1 LUXEMBOURG 2 SOUTH AFRICA AFRICA 1 เครือขาย/

องคกระหวางประเทศ

8

DENMARK 7 MACAU 1 SPAIN 10

FINLAND 8 MALAYSIA 11 SRI LANKA 1 มหาวิทยาลัย/องคกร

ในหลายประเทศ

24

FRANCE 18 MEXICO 2 SUDAN 1

GERMANY 42 NETHERLANDS 13 SWEDEN 12
รวม 787

HONG KONG 10 NEW ZEALAND 6 SWITZERLAND 9

9.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต 

 ในชวงป 2558 มหาวิทยาลัยมีนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยน ที่เปนการประสานงานในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สถาบัน ทั้งในลักษณะการสงนิสิตไปศึกษา/วิจัย/ฝกงาน ณ ตางประเทศ และ  

การรับนิสิตเขามาศึกษาที่จุฬาฯ โดยในชวงป 2558 มีนิสิตจุฬาฯ ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนยังตางประเทศ 

352 คน เปนนิสิตระดับปริญญาตรี 327 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 25 คน สวนใหญไปศึกษาที่ประเทศ  

ญี่ปุน รองลงมาเปนเกาหลีใต และออสเตรเลียตามลำดับ และรับนิสิตตางชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝกงานท่ีจุฬาฯ   

588 คน เปนนิสิตระดับปริญญาตร ี 510 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา 78 คน สวนใหญเปนนิสิตจากประเทศ

อินโดนีเซีย รองลงมาเปนญ่ีปุน ฝรั่งเศส เยอรมันนี สหรัฐอเมริกาตามลำดับ สงผลใหจุฬาฯ มีจำนวนนิสิต  

แบบ Inbound และ Outbound รวมทั้งสิ้น 940 คน  

9.3 การแลกเปลี่ยนอาจารยนักวิจัย 

 มหาวิทยาลัยมีอาจารยนักวิจัยแลกเปลี่ยนในลักษณะ Outbound รวม 50 คน สวนใหญเปน

อาจารยจากคณะเศรษฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยไปที่ประเทศเมียนมารมากที่สุด 12 คน 

กิจกรรมความรวมมือมีหลากหลาย ทั้งการทำวิจัย การรวมวิจัย การบรรยายในหลักสูตร เปนวิทยากร ฝกอบรม 

และการเก็บขอมูลวิจัย สวนอาจารยนักวิจัยแลกเปล่ียนในลักษณะ Outbound มีทั้งสิ้น 185 คน สวนใหญ  

มาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาสอนรายวิชา บรรยายพิเศษ และทำวิจัย 
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9.4 การไปประชุมและ/หรือเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตและคณาจารยในตางประเทศ 

 นิสิตไดเดินทางไปเขารวมประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ

ตาง ๆ ตลอดทั้งป โดยนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเขารวมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ 

54 คน ใน 22 ประเทศ และนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตเขารวมประชุมและนำเสนอผลงาน 54 คน ใน   

19 ประเทศ นอกจากนี้ มีนิสิตหรือภาควิชานำนิสิตไปเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่ตางประเทศอีก 21 คน 

คณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปรวมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการ เสนองานวิจัย ในการ

ประชุมระดับนานาชาติที่ตางประเทศ มากกวา 500 คน ตลอดท้ังป สวนใหญเปนคณาจารยนักวิจัยจากคณะ

แพทยศาสตร รองลงมาเปนคณะทันตแพทยศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีตามลำดับ   

9.5 อาคันตุกะมาเยือน  

 มหาวิทยาลัยรับรองอาคันตุกะจากประเทศตาง ๆ และองคกรระหวางประเทศ รวม 323 ครั้ง 

ทั้งที่เปนการรับรองในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน ผูมาเยือนมีทั้งท่ีเปนบุคคล กลุมบุคคล องคกร 

เครือขาย โดยสวนใหญเปนผูบริหาร ผูแทนจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ เพื่อการกระชับความสัมพันธ 

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการ ขยายหรือสรางความรวมมือทางวิชาการและวิจัย ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการ

ปฏิบัติงาน หารือความรวมมือในการแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษา โดยมีการจัดเลี้ยงรับรองอาคันตุกะตางประเทศ

อยางเปนทางการนบัได 74 ครั้ง  

9.6 การดำเนินงานดานเครือขายนานาชาติ  

 เพื่อขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำในระดับโลกและเปนที่รูจักในวงวิชาการ

ระดับนานาชาติ สงเสริมการประสานงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ โดยได

ดำเนินการกิจกรรมดานเครือขายทางวิชาการในหลายลักษณะ ไดแก 

  การสรางเครือขายทางวิชาการ  

  สนับสนุนและพัฒนาการสรางเครือขายทางวิชาการ กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ ดวยการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการนานาชาติที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค ปจจุบัน มีเครือขายทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 86 เครือขาย 

  การจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติ 

  ในปงบประมาณ 2558 มีกิจกรรมวิชาการทั้งสิ้น 45 กิจกรรม แบงประเภทไดดังนี้ กิจกรรม  

ที่เครือขายนานาชาติเปนผูจัดกิจกรรมหลัก (Lead organizer) 2 กิจกรรม เปนเจาภาพรวมในการจัดงาน   

(Co-organizer) 10 กิจกรรม และสนับสนุนในการจัดงาน (Supporter) 29 กิจกรรม 

  การจัดทำสิ่งพิมพทางวิชาการ 

  สนับสนุนการจัดทำสิ่งพิมพ ประเภทหนังสือตีพิมพเผยแพร 2 เลม ไดแก Long Walk to 

Democratic Governance: Nelson Mandela Distinguished Lecture 2014 by Anand Panyarachun 
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และ “ASEAN Food Security and Sustainable Agriculture in a Green Economy: Cross-sectoral and 

Interdisciplinary” 

  การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาโลกศึกษา 

  คณะกรรมการเครือขายโลกและภูมิภาคศึกษา ซึ่งเปนคณะกรรมการเนนการเตรียมความ

กาวหนาทางวิชาการของเครือขายนานาชาติเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางเปนรูปธรรมระหวางสถาบัน/ศูนย

และหลักสูตรที่เกี่ยวของกับโลกและภูมิภาคศึกษา ไดดำเนินการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

โลกศึกษา (Doctor of Philosophy in Global Studies) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโลก

ศึกษา (Master of Arts in Global Studies) (หลักสูตรนานาชาติ) ในลักษณะสหสาขาวิชา ที่สามารถบูรณาการ

และเช่ือมโยงกับองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ mujเปดสอนในคณะและสถาบันตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

9.7 การดำเนินงานดานอาเซียนศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมดานอาเซียนศึกษาในหลายลักษณะ ในปงบประมาณ 2558 มีการ

ดำเนินการ ดังนี้ 

  การสรางเครือขายนักวิชาการอาเซียนศึกษา  

สนับสนุนทุนสำหรับนักวิชาการจุฬาฯ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน 153 

คน เพื่อทำงานวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในลักษณะการเก็บขอมูล ประชุม

สัมมนา ฝกอบรม บรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนระยะส้ัน หรือจัดทำขอตกลงทางวิชาการและวิจัยรวมกัน   

ดงัตวัอยาง โครงการจัดทำสมรรถนะวิชาชพีกลางของทันตแพทยในกลุมประเทศอาเซียน(คณะทนัตแพทยศาสตร) 

โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง “Japan-ASEAN Business and Cultural Relations” (สถาบันเอเชียศึกษา) 

  การสรางเครือขายนักศึกษาอาเซียน ใหการสนับสนุนหลายรูปแบบ ไดแก 

  1) กิจกรรมลงพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการสรางประชาคมและความเชื่อมโยง

อาเซียน ในป 2558 ลงพ้ืนที่ ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร กำหนดผลผลิตเปนเอกสาร

นโยบายรวม 

  2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนระยะสั้นที่จุฬาฯ (In-Bound) 

ซึ่งโครงการ ASEAN Youth Exchange Program ในปนี้ไดรับความสนใจอยางมาก มีผูสมัครถึง 1,006 คน 

คัดเลือกผูเขารวมได 101 คน ใน 10 ประเทศ จัดขึ้นดวยหัวขอหลัก “Youth LEAD: Lingering the 

Enhancement of ASEAN Diversity” 

  3) การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน (Out-Bound) เพื่อเขาฟงการ

บรรยายวิชาการเกี่ยวกับประเทศศึกษา (Country Studies) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองท่ีประชาชน
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ประเทศน้ันมีตออาเซียนและประเทศไทย จัดดำเนินการ 8 โครงการ เชน การบรรยายหัวขอ “International 

Relations Studies” โดยอาจารย ดร.กษิร ชีพเปนสุข ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร 

จุฬาฯ ใหแกนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย การประชุม ASEAN Student’s Forum on Human Rights 2015 โดย

ชมรม ALSA คณะนิติศาสตร การประชุม ASEAN Creative Tourism 2015 โดยองคการบริหารสโมสรนิสิต

จุฬาฯ และสำนักบริหารกิจการนิสิต โครงการคายวิทยาศาสตรอาเซียน 2015 โดยคณะวิทยาศาสตร 

  4) การสนับสนุนทุนใหนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับเชิญไปนำเสนอ  

ผลงานและอภิปรายวิชาการในกลุมประเทศอาเซียน 

  5) โครงการพิเศษที่จัดรวมกับหนวยงานภายนอก ไดแก โครงการคายเยาวชนเพื่อนมิตรลุม  

น้ำโขง 2015 เพื่อใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในประเด็น 3 หัวขอหลัก ไดแก การคามนุษย ยาเสพติด และ  

ไมพะยูง ภายในพื้นที่ลุมน้ำโขง ณ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการในหัวขอเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา  

  เปนการสัมมนาเผยแพรความรูสูสังคมใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อสรางความตระหนักรูอาเซียน 

และเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการดานอาเซียนศึกษา ดำเนินการได 9 โครงการ มีผูเขารวม 2,598 คน เชน 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on ASEAN Studies ครั้งท่ี 2 (ICONAS2) 

ประจำป 2015 โดยศูนยอาเซียนศึกษา โครงการกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการอาเซียน Academic 

Activity and Exhibition on ASEAN Issues โดยคณะครุศาสตร โครงการ Economic development with 

improved conditions of employment and reduced inequality; what choice does ASEAN have in 

the medium and long term? (คณะเศรษฐศาสตร) 

  การวิจัยใหมดานอาเซียนศึกษา 

  มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการวิจัยในลักษณะหนังสือรวมบทความชุดโครงการละ 5-10 

บทความ รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย (Partner University) โดยมีบรรณาธิการเปนนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติในสาขาวิชานั้น ๆ แบงตาม 4 สาขาวิชาหลัก ซึ่งในปนี้ดำเนินการ 7 โครงการ เชน โครงการ

สรางเครือขายการวิจัยดานการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร   

รวมกับ University Technology Malaysia (UTM) (คณะสหเวชศาสตร) โครงการพฤติกรรมการเกิด

แผนดินไหวตามแนวมุดตัวของแผนเปลือกโลกในภูมิภาคอาเซียน Earthquake Activities along the 

Subduction Zone in ASEAN (คณะวิทยาศาสตร) โครงการ BRILL Book Research Project: 

Cross-Country Studies of Care Relations With in Family and Beyond (วิทยาลัยประชากรศาสตร) 
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9.8 กิจกรรมอื่น ๆ  

 นอกเหนือจากกิจกรรมขางตน มหาวิทยาลัยยังดำเนินการเพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานตางประเทศ

ของมหาวิทยาลัย สรางความรวมมือทางวิชาการในทุก ๆ ดาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไปสูระดับ

นานาชาติ มีกิจกรรมตาง ๆ เชน ผูบริหาร/บุคลากร/นิสิตไปรวมการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยนานาชาติ  

ทั้งในและตางประเทศ รวม 54 ครั้ง ผูบริหาร/ผูแทนเดินทางไปเจรจาความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ 

เชื่อมความสัมพันธ รวม 76 คร้ัง การรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน

ตางประเทศซ่ึงจัดขึ้นในประเทศไทย 20 โครงการ การจัดประชุม/สัมมนา การบรรยายพิเศษ ระดับนานาชาติ 

รวม 121 โครงการ การจัดฝกอบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรตางประเทศ 3 โครงการ 

 

10. การบริหารยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการภารกิจการประกันคุณภาพ และปรับรูปแบบการดำเนินการตาง ๆ เพื่อ  

ขับเคลื่อนใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กำหนดไว เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ใหบังเกิดผลและครบวงจรอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่เปน

โครงการตามยุทธศาสตร และกิจกรรมหลักที่เปนงานประจำ เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนใหทุกภาคสวนใน

องคกรมีสวนรวม เนนการทำงานภายใตวัฒนธรรมคุณภาพท่ีผสมผสานกลมกลืนในภารกิจตาง ๆ และมุงใสใจ  

ใหความสำคัญกับการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหเกิดขึ้นกับบุคลากร นิสิต และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พรอม

กับการเสริมสรางใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหง

ความย่ังยืน(Sustainable University) ในรอบปงบประมาณ 2558 มีการดำเนินงานจำนวน 11 โครงการ/

กิจกรรม ดังนี้  

10.1  โครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CQI : Continuous Quality Improvement) 

  สนับสนุนบุคลากรใหจัดต้ังกลุมพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานประจำอยาง

ตอเนื่อง เกิดระบบบริหารจัดการที่กระชับ รวดเร็ว คลองตัว ตอเนื่องเปนปที่ 5 มีบุคลากรสนใจสงโครงการ  

เขารวม 147 โครงการ จัดต้ังเปนกลุมพัฒนาคุณภาพงานได 111 โครงการ จาก 43 หนวยงาน แบงเปน   

3 ประเภท ไดแก พัฒนาภายในสวนงาน 55 โครงการ พัฒนาขามหนวยงาน (cross function) 11 โครงการ 

และกิจกรรม Kaizen 45 กิจกรรม  

10.2  โครงการ CU Quality Ways Episode II  

  สนับสนุนสวนงาน/หนวยงาน สงผลงานเขารวมประกวดกับองคกรภายนอกตาง ๆ ระดับชาติ 

ดังนี้ 
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   รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจำป พ.ศ.2558 ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 1 ผลงาน 

คือ โครงการอักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 

   รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2558 จำนวน 4 ผลงาน ไดแก ผลงาน “ผลิตภัณฑเมือก

สกัดหอยทากไทย : พลวัตอมตะแหงความงาม” (คณะวิทยาศาสตร) ผลงาน “รากฟนเทียม CNUVO และ

อุปกรณ” (คณะทันตแพทยศาสตร) ผลงาน “Aquanes” ยาสลบสัตวน้ำ (คณะสัตวแพทยศาสตร) และผลงาน 

“อุปกรณชวยเดินสำหรับสุนัขพันธุเล็กที่พิการ 2 ขาหลัง” (คณะวิศวกรรมศาสตร)  

10.3  กจิกรรมขอตกลงการปฏบิตังิาน และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของผูบรหิารมหาวทิยาลยั

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

  10.3.1 ขอตกลงการปฏิบัติงาน 

    เพื่อใหการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกิดสัมฤทธ์ิผล สอดคลองไป  

ในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ (Alignment) และเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการ

บริหารงานบุคคลผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ที่กำหนดใหผูบริหารตองจัดทำขอตกลงการ

ปฏิบัติงาน ในปบัญชี 2558 มีผูบริหารจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    - ระดับรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี จำนวน 27 คน รูปแบบในการจัดทำ  

ขอตกลง แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์/เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแผนงาน/โครงการ

ขับเคลื่อนดานยุทธศาสตร ซึ่งตองกำหนดใหสอดคลองกับ KPI ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และสวนที่ 2 

ผลผลิต/ผลลัพธที่คาดหวัง ตัวชี้วัด คาเปาหมายภารกิจกำกับดูแล/พัฒนางานประจำ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับ

มอบหมายจากอธิการบดี/สภามหาวิทยาลัย 

    - ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยไดถายทอด KPI ยุทธศาสตรสูสวนงานตามผลลัพธ 6R 

โดยกำหนดตัวชี้วัดหลักซึ่งทั้ง 35 สวนงาน ตองรวมกันขับเคลื่อน สำหรับสวนงานระดับคณะ 23 ตัว สวนงาน

ระดับสถาบันวิจัย 13 ตัว นอกจากนั้น ยังสามารถเสนอตัวชี้วัดตามจุดเนนของแผนยุทธศาสตรของสวนงานเองที่

สอดคลองกับของมหาวิทยาลัยได โดยระดับคณะเสนอไดรอยละ 10 และระดับสถาบันวิจัยเสนอไดรอยละ 15 

ของตัวชี้วัด 

  10.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    เมื่อสิ้นสุดปบัญชี ผูบริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบรายงาน

ประเมินตนเอง โดยในรอบปบัญชี 2557 มีผูรับการประเมิน ดังนี้ 

    -  ระดับรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี จำนวนทั้งสิ้น 27 คน 

    - ระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณบดีและผูอำนวยการสวนงาน 3 ชุด ตามกลุมสาขา เพื่อพิจารณาและประเมินเพื่อใหการรับรองผล  

จากการประเมินตนเองจัดทำรายงานเสนอตออธิการบดี โดยผูรับการประเมินมีทั้งสิ้น จำนวน 35 คน 
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10.4  โครงการ 1 ชวย 9 

  มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

(สมศ.) ในฐานะสถาบันแมขายเพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาภายในเครือขาย 9 แหงมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ในรอบ  

ปที่ผานมามีการจัดประชุมเพื่อรับทราบความตองการ 2 ครั้ง สรางความเชื่อมโยงหรือความสอดคลองในการสราง

งานวิจัยแบบบูรณาการรวมกัน ประชุมเครือขายระหวาง 9 สถาบัน และความคืบหนาการดำเนินงานโครงการ

วิจัยเครือขาย  

10.5  โครงการ One Functional-unit One Community (OFOC) 

  โครงการ OFOC ระยะที่ 1 - 4 ภายใตยุทธศาสตรเกื้อกูล มุงเนนสรางความสัมพันธกับชุมชนที่

อยูโดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีสระบุรี นาน เกาะสีชัง เปนตน สงเสริมใหสวนงานมีพื้นท่ีชุมชนท่ีสามารถ  

ใชในการเรียนการสอนหรือการวิจัยในระยะยาวรวมกับการพัฒนาชุมชนไปพรอม ๆ กัน มีสวนรวมหรอืมีบทบาท

ในการสนับสนุนชุมชน (University Social Responsibility) ใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ดำเนินการในรูปแบบ

ของความรวมมือระหวางสวนงานและมหาวิทยาลัย มีผูแทนระดับผูบริหารหนวยงานเปนคณะกรรมการอำนวย

การชุดโครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (OFOC) ในปนี้ มีโครงการ OFOC   

16 โครงการ เชน โครงการผลิต ไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใชแลว โครงการพัฒนารูปแบบคุณภาพ  

ชีวิตผูสูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาชำผักแพว (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาเครือขายชุมชนเพื่อกาย จิต สังคม   

เปนสุข(ปที่ 5) กรณีเครือขายเด็กและเยาวชนทามะปราง และจากการท่ีชุมชนท่ีมีลักษณะและสภาพแวดลอม  

ที่แตกตางกันยอมมีรูปแบบการพัฒนา การเขาถึงชุมชนท่ีตางกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวคิด เครื่องมือ/เทคนิค กลยุทธในการเขาถึงชุมชน ศึกษาเรียนรูแนวทางการบริหารจัดการ และประสบการณ

ลงพื้นที่ของศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และเพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดแรงบันดาลใจ เสริม

สรางวิสัยทัศนใหม ๆ ในการรวมกันพัฒนาชุมชนจากการศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ จึงจัดโครงการ 

“แลกเปล่ียนองคความรูการสรางความสัมพันธกับชุมชน รอบพื้นท่ีมหาวิทยาลัย (จากสีชังสูนาน)” ณ ศูนย

เครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคและศูนยภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน  

10.6  โครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง 

  เพื่อเพิ่มพลังทางปญญา สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน มุงเนนการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีจากประชาคมจุฬาฯ สูชุมชน ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางบูรณาการ รวมมือชวยเหลือซึ่ง  

กันและกัน กอให เกิดความเขมแข็งในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟง  

ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรครวมกับผูนำชุมชนทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน เจาอาวาสวัด กำนัน 

ผูใหญบาน ฯลฯ เพื่อวาง แผนรวมกันใหไดผลสัมฤทธิ์ตามโจทยความตองการพื้นฐานของชุมชน และมุงหวังให

สามารถตอยอดนำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตอเนื่องและไดรับการบรรจุอยูในแผนพัฒนาชุมชน เพื่อสรางความ

เขมแข็ง สามารถดูแลตนเองไดอยางตอเนื่องและสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน โดยในปนี้ สนับสนุนสวนงานจัดทำ
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โครงการ 13 โครงการ และเพ่ือใหการประชาสัมพันธผลลัพธการดำเนินงาน ขาวสารขอมูลตาง ๆ ไดรับการ

สื่อสารเจตนารมณอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดทำโครงการดำเนินงานตามแผนสื่อสารโครงการสระบุรีชุมชน

เขมแข็งขึ้นเพื่อจัดทำสื่อกระจายขาวประชาสัมพันธ  

10.7  การบริหารโครงการพิเศษเชิงยุทธศาสตร 

  ในปนี้ มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโครงการพิเศษเพื่อชวยสนับสนุนการทำงานของหนวยงานและ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน 1) โครงการรูปแบบการสงเสริมความสุขสำหรับนิสิตและบุคลากร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2) โครงการการประเมินความสุขประจำป พ.ศ.2558 ในนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ   

3) โครงการลดปญหาโรคออฟฟศซินโดรม (โรคปวดคอและปวดหลัง) ในจุฬาฯ 4) โครงการกลองมหัศจรรย   

(ไขมนัลดลง) และสนบัสนนุงบประมาณดำเนนิงานสวนหนึง่ใหกบัโครงการยอย 3 โครงการ ภายใตโครงการจฬุาฯ  

สูสังคมปลูกรากแกวปดทองหลังพระ ไดแก โครงการตนแบบงานอนุรักษบานชาวกะหรางตามลักษณะดั้งเดิม 

โครงการศึกษาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชุมชนกะหรางเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโครงการสงเสริม

การเลี้ยงเปดเนื้อ เปดไข  

10.8  การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ สกอ.  

  ในปการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาใหม โดยกำหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน นอกจากน้ันตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไดเปด  

อิสระใหสถานศึกษาสามารถเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ

ความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษาเองได จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 แลวมีมติใหใชเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสวนงานและระดับมหาวิทยาลัยตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนา

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

อุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 โดยไดมีการชี้แจงนโยบายและแผนการปฏิบัติงานใหสวนงานที่มีภารกิจดาน

การเรียนการสอนและการวิจัยไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ และเนื่องจากในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได

ปรับเปล่ียนการเปด-ปดภาคการศึกษาตามกลุมประเทศอาเชียน ดังนั้น ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงมีกำหนดตรวจประเมินฯ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกป จากเดิมที่มี  

การตรวจประเมินฯ ในเดือนกันยายนของทุกป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปรากฏในหัวขอ 3.5 
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10.9  กิจกรรมการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมดานการบริหารคุณภาพ 

  มีการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม 11 ครั้ง และมีผูเขารวม 637 คน ซึ่งกิจกรรมที่ไดดำเนินการ 

เชน อบรมวิธีการใชงานระบบ QAIS หลักสูตร “QAIS for Renew” การบรรยาย “การประเมินหลักสูตรดวย

เกณฑ AUN-QA” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ระดับสวนงาน โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ

สถาบันสำหรับบุคลากรจุฬาฯ  

10.10 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรในกระบวนงานสนับสนุนของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

  ในปการศึกษา 2557 มีการจัดทำโครงการสำรวจ 2 โครงการ คือ 1) โครงการสำรวจนิสิตท่ี  

กำลังศึกษาอยู 25 สวนงาน สอบถามเกี่ยวกับดานงานกิจการนิสิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน

และสภาพแวดลอมการเรียนรู ดานความสอดคลองกับอัตลักษณ (คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   

9 องคประกอบ) ดานมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม วิธีการสำรวจเปนแบบออนไลนโดย Built-in เขากับการ

ประเมินการเรียนการสอนผานระบบ CU-CAS ทั้งแบบสอบถามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการสำรวจได

นำไปใชในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและสวนงานตามเกณฑของ สกอ.ประจำ

ปการศึกษา 2557 และ 2) โครงการสำรวจบุคลากร 73 หนวยงาน สอบถามเกี่ยวกับดานงานบุคคล ดาน

โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานงานพัสดุ ดานกีฬาและสุขภาพ ดานการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

อัตลักษณ ดานการดำเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

และดานมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม วิธีการสำรวจเปนแบบออนไลนและแจกแบบสอบถาม ซึ่งผลการสำรวจได

นำไปใชในการตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตรของผูบริหาร โดยทั้ง 2 โครงการเปนขอมูลสะทอนใหกับสวนงานและ

มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริการและการดำเนินงานตอไป  

10.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (CU-iDMS) ระยะที่ 2 

  โครงการพัฒนาระบบ CU-iDMS ระยะที่ 1 มุงเนนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน(CDS) 

ที่มีความยืดหยุนสามารถรองรับการเก็บขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ โดยมีฟงกชั่นการทำงานหลัก ๆ ดังนี้ การนำ

เขาขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง การขอแกไขคาขอมูล การเรียกดูขอมูล และการกำกับติดตาม ในรอบปนี้

การพัฒนาระบบ CU-iDMS ระยะที่ 2 ไดมุงเนนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตัวบงช้ี (KPI) และการออก

รายงานเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานดานตาง ๆ ไดอยางครอบคลุมทุกลักษณะขอมูล รวมถึงการออกแบบ  

หนาจอที่ผูใชงานระบบสามารถเรียนรูและทำความเขาใจวิธีการใชงานระบบไดโดยงาย 
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11. ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยกิตติคุณ 

ในปการศึกษา 2557 สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 781 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 

ไดมีมติอนุมัติทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และแตงตั้งศาสตราจารยกิตติคุณ 

ดังนี้ 

ที่ พระนาม / นาม ปริญญาที่ไดรับ

11.1  การอนุมัติทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์

1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

11.2  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

1 Professor Dr.John J. Cogan ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

2 รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง คุณเมตตจิตต นวจินดา ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

3 รองศาสตราจารย นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

4 Professor Dr.Tsuneji Nagai เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

5 ดร.บัญชา ชุนหสวัสดิกุล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

6 ศาสตราจารย ดร.จรวย บุญยุบล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

7 นายบรรยง พงษพานิช เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

8 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยระบิล รัตนพานี สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

9 พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

10 Professor Dr.John Knodel ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

11 นายเอี่ยม เอี่ยมวนานนทชัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

12 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

11.3  การแตงตั้งศาสตราจารยกิตติคุณ 

1 ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ คณะนิติศาสตร

2 ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร

3 ศาสตราจารย ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต คณะวิทยาศาสตร

4 ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง คณะอักษรศาสตร
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การวิจัย 
 

การวิจัยเปนพันธกิจหลักดานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ควบคูไปกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต โดย  

เปนฐานในการเรียนการสอน การสรางองคความรู/บุกเบิกความรูใหม ประยุกต พัฒนา และปรับเปล่ียน

เทคโนโลยีไปสูการผลิตในสาขาตาง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนในประชาคมโลก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยมาโดยตลอด ดังปรากฏในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ตั้งแตฉบับที่ 4 (พ.ศ.2525-2529) เปนตนมา และไดดำเนินการอยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ  

เพื่อสงเสริมพันธกิจดังกลาว  

จากนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” รวมทั้งสงเสริมใหมีการ

เชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเขาดวยกัน จึงจัดใหมีกลไกสนับสนุนอยางครบวงจร นับแตการ

วางโครงสรางพื้นฐานเพ่ือการวิจัย ไดแก การสรางอาคารวิจัยฯ การจัดตั้งศูนยสัตวทดลองฯ และศูนยวิจัย  

ไพรเมทแหงชาติ การจัดต้ังโรงงานตนแบบภายใตโครงการวิจัยสูอุตสาหกรรมและชุมชน จุฬาฯ สระบุรี รวมท้ัง

การพัฒนามาตรฐานการวิจัยสูมาตรฐานสากล ไดแก การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย โครงการจริยธรรม

การวิจัยในคนชุดสหสถาบัน และโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนตน มีการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษา อาจารย และบุคลากร สนับสนุนทุนสำหรับอาจารยใหม/นักวิจัยใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยการ

แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนสำหรับการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สงเสริมโครงการวิจัยแบบสหศาสตรในรูปแบบคลัสเตอร

วิจัยซึ่งไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป 2553 จนปจจุบันมี 8 คลัสเตอร ไดแก สุขภาพ อาหารและน้ำ วิจัยวัสดุขั้นสูง 
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พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ สังคมผูสูงวัย การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย และอาเซียนศึกษา นอกจากน้ียังสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การตีพิมพ  

บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพและภาษาอังกฤษของบทความ

วิจัยกอนการตีพิมพ ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยใหมีการนำไปใชประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งใน  

วงวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และสังคมประเทศชาติ 

ตามแผนยุทธศาสตรการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (พ.ศ.2555 - 2570) ไดมุงเปา  

ในการสรางความเปนเลิศดานการวิจัย โดยพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการสรางผลงานวิจัย

ของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อมุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกท่ีมีผลการวิจัยโดดเดน   

มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล บูรณาการผลงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน สรางองคความรูและนวัตกรรม

ทางวิชาการกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย รวมถึงสงผลตอการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอบโจทย

ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค จึงไดกำหนดนโยบายเชิงรุก 4 ดานในการขับเคลื่อน คือ 1) การจัดหาแหลง  

ทุนภายนอก โดยรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน 2) การบริหารจัดการกระบวนการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 3) การเพิ่มผลงานตีพิมพ และ 4) การเผยแพรงานวิจัยของจุฬาลงกรณออกสูสังคมภายนอก  

มีการถายทอดองคความรู นวัตกรรมสูสังคมที่สม่ำเสมอ  

โดยผลการดำเนินงานดานวิจัย ในปงบประมาณ 2558 จำแนกโดยสรุปเปน 4 หัวขอ ไดแก โครงการ

และเงินทุนวิจัย การสนับสนุนการวิจัยดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย การเผยแพรผลงานวิจัย และบุคลากรและ

ผลงานที่ไดรับรางวัล ดังนี้ 

 

1. ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย 

ทุนวิจัยเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหคณาจารยและนักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยจึงสงเสริมใหทำการวิจัยโดยการเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และใหการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินงบประมาณแผนดิน  

งบประมาณการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ ในปงบประมาณ 2558 รวมเปนเงิน 

1,276.45 ลานบาท จาก 3 แหลงทุนหลัก ไดแก 

- แหลงทุนภายนอกตาง ๆ เปนเงิน 907.62 ลานบาท (รอยละ 71.11) หนวยงานที่สำคัญ ไดแก 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวง/ทบวง/กรมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เปนตน 

- งบประมาณแผนดิน เปนเงิน 70.0 ลานบาท (รอยละ 5.48) 

- ทุนสนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยภายใตกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยไมรวมทุนวิจัย

จากคณะ/สถาบันตาง ๆ เปนเงิน 298.83 ลานบาท (รอยละ 23.41) 
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นอกจากนี้ มีการดำเนินโครงการวิจัยดวยเงินทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (WCU) ที่ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดำเนินการบริหารจัดการโครงการ เปนเงิน 79.10 ลาน

บาท และโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนดำเนินงานผานศูนยบริการวิชาการอีก 432.69 ลานบาท 

 

จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย ปงบประมาณ 2558 

กลุมสาขา
แหลงทุนภายนอก

เงินงบประมาณ 
แผนดิน

เงินรายไดของ 
มหาวิทยาลัย

รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

วิทยาศาสตรกายภาพ 243 232.70 30 29.18 404 158.96 677 420.84

วิทยาศาสตรชีวภาพ 175 223.15 48 35.55 273 95.93 496 354.63

สังคมศาสตร 114 418.42 7 3.97 105 18.98 226 441.37

มนุษยศาสตร 11 9.82 1 1.30 26 4.84 38 15.96

บูรณาการ (สหสาขา) 8 23.53 - - 36 20.12 44 43.65

รวม 

(รอยละ)

551 

(37.20)

907.62 

(71.11)

86 

(5.81)

70.00 

(5.48)

844 

(56.99)

298.83 

(23.41)

1,481 

(100.00)

1,276.45 

(100.00)

โครงการมหาวิทยาลัย

วิจัยแหงชาติ (WCU)

58 79.10     58 79.10

โครงการแหลงทุน

ภายนอกจาก

ศูนยบริการวิชาการฯ

122 432.69

    

122 432.69

  

 หนวย : ลานบาท   

หมายเหตุ : ขอมูลแหลงทุนภายนอกเปนขอมูลที่จัดทำเปนประกาศฯ ผานสำนักบริหารวิจัย และเปนขอมูลที่หารเฉลี่ยตอป 
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โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ  

(ไมรวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และโครงการวิจัยที่ดำเนินงานผานศูนยบริการวิชาการ) 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
1,481 โครงการ 

677 คก. 
45.7% 

44 คก. 
3.0% 38 คก. 

2.6% 

226 คก. 
15.3% 

496 คก. 
33.5% 1,276.45 ลานบาท  

354.63 ลบ. 
27.8% 

420.84 ลบ. 
33.0% 

15.96 ลบ. 
1.3% 

43.65 ลบ. 
3.4% 

441.37 ลบ. 
34.6% 

2. การสนับสนุนการวิจัยดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดสนับสนุนการทำงานวิจัย ในลักษณะการสงเสริมกระบวนการวิจัย   

การจัดสรรทุน ทั้งทุนวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรมวิจัย และทุนรางวัล รวมถึงทำโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรดานการวิจัย มีผลดำเนินงานจำแนกเปน 4 ดาน ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัย 11 ประเภท   

ทุนสนับสนุนหนวยงานที่เปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ทุน รางวัล และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ดานการวิจัย 12 ประเภท และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัย 
 

 2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 11 ประเภท 

  2.1.1 ทุนโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ เปนการสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัยทำงานวิจัยเพื่อ

สรางองคความรูใหมและนำเทคโนโลยีที่ไดไปใชงานหรอืประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งผลิตเครื่องมืออุปกรณ

ที่เปนประโยชนตอสังคมในวงกวาง ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการวิจัยผานกองทุน

รัชดาภิเษกสมโภช 11 โครงการ เปนเงิน 3,661,200 บาท 

  2.1.2 ทุนโครงการวิจัยเรงดวน เปนการสนับสนุนการวิจัยเพื่อแกไขปญหาสำคัญเรงดวน 

หรือมีความจำเปนตองรีบดำเนินการในทันท ี ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 1 โครงการ 

คือ “การประเมินอันตรายแผนดินไหวจากรอยเลื่อนมีพลังและการฟนฟูสภาพอาคารเบ้ืองตนในจังหวัดพะเยา
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และบริเวณใกลเคียงในภาคเหนือและบริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เปนเงิน 1,400,000 บาท 

โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ คณะวิทยาศาสตร เปนหัวหนาโครงการ 

  2.1.3 ทุนวิจัยเพิ่มสงเสริมศักยภาพอาจารยใหม/นักวิจัยใหม เปนการสนับสนุนทุนวิจัย

รูปแบบใหม (fast-track) เปนการเฉพาะแกอาจารยใหมและนักวิจัยใหมที่ผานการปฐมนิเทศประจำปของ

มหาวิทยาลัย ใหจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยโดยเนนผลผลิตท่ีเปนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ และมีอาจารยอาวุโส (Mentor) เปนที่ปรึกษา ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสนับสนุน   

20 โครงการ เปนเงิน 7,538,900 บาท 

  2.1.4 ทนุ 90 ป จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการสนบัสนนุการสรางผลงานวทิยานพินธ

คุณภาพสูงที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับทุน ในปงบประมาณ 

2558 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 350 โครงการ เปนเงิน 44,803,000 บาท 

  2.1.5 ทุนสงเสริมงานวิจัยเชิงลึก (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)) 

เปนการสมทบทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท Window II ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย

ใหการสนับสนุน 23 โครงการ เปนเงิน 21,339,000 บาท 

  2.1.6 ทุนตอยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก เปนการสนับสนุนใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการ  

ศึกษาระดับปริญญาเอกไดทำวิจัยตอเนื่องเพื่อผลิตผลงานตีพิมพใหกับมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2558 

มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 104 โครงการ เปนเงิน 35,670,000 บาท 

  2.1.7 ทุนโครงการเพชรชมพูเขมแข็ง เปนการสนับสนุนทุนวิจัยแกอาจารยที่เคยดํารง  

ตําแหนงผูบริหารและขาดชวงในการทําวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่สูงข้ึนและสามารถตีพิมพเผยแพร  

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 10 โครงการ   

เปนเงิน 2,907,750 บาท 

  2.1.8 ทุนวิจัยเชิงลึกในสาขาที่มีศักยภาพสูง (คลัสเตอรวิจัย) เปนการสนับสนุนการทำ

วิจัยเชิงลึกแบบสหศาสตร ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 100 โครงการ เปนเงิน 

72,000,000 บาท 

  2.1.9 ทุนโครงการการเช่ือมโยงงานวิจัยกับการนำไปใชประโยชนตอภาคเอกชน/ภาค

ธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม เปนการสงเสริมใหนักวิจัยทำวิจัยรวมกับภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม และ

สามารถนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม/ประเทศชาติตอไป ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย

ใหการสนับสนุนโครงการตอเนื่อง 3 โครงการ เปนเงิน 7,190,000 บาท 

  2.1.10 โครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยสูสังคมและชุมชน (Social Engagement) : 

สระบุรี นาน กรุงเทพฯ เปนโครงการเพื่อการสงเสริมใหมีการทำวิจัยนโยบายสาธารณะ และสงเสริมใหเกิดความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยกำหนดผลผลิตเปนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน และสามารถขยายผลเชิงพาณิชยหรือชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีกลไกความรวมมือ
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อยางเปนรูปธรรม ผลงานวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภาพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น ผลงานวิจัยหรือ  

สิ่งประดิษฐที่สามารถจดทะเบียนหรือยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ถามี) รวมถึงการบริการวิชาการ  

ที่ทำตอชุมชนและสังคมในโครงการวิจัย และการเชื่อมโยงโครงการวิจัยกับการเรียนการสอนหรือผลิตบัณฑิต   

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใหความสำคัญในการสนับสนุนโครงการในลักษณะ Area Base ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นาน 

และสระบุรี เปนกรณีพิเศษ ในปงบประมาณ 2558 ใหการสนับสนุน 1 โครงการ คือ “โครงการภาวะซึมเศรา 

คุณภาพชีวิตและรูปแบบบริการรักษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสถานบริการ” เปนเงิน 

389,750 บาท โดยมี รองศาสตราจารย แพทยหญิง ศิริลักษณ ศุภปติพร ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร เปนหัวหนาโครงการ 

  2.1.11 ทุนวิจัยจากเงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อการทำนุบำรุงสงเสริมการศึกษาและการวิจัยองคความรูที่เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาติไทย  

และศิลปวัฒนธรรมไทย ที่นอกเหนือจากศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิชาการ ที่เรียนรูกันมาตามสากลนิยม 

ในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติ 1 โครงการ เปนเงิน 448,000 บาท 
 

2.2 ทุนสนับสนุนหนวยงานที่เปนเลิศทางวิชาการ  

 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อมุงสงเสริมการทำวิจัย เพื่อสรางความ

เปนเลิศทางวิชาการ ในปจจุบันมีศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) ในระดับตาง ๆ 

รวม 31 ศูนย จำแนกเปน ระดับนานาชาติ 1 ศูนย ระดับชาติ 3 ศูนย และศูนยที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง   

27 ศูนย  

 นอกจากน้ี ยังใหความสำคัญกับหนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) ที่มีศักยภาพเพื่อ

พัฒนาไปสูการเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต โดยมีหนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) จำนวน 

108 หนวย  

 ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 20,062,498 บาท โดย

สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน 14 ศูนย เปนเงิน 8,261,198 บาท และหนวยปฏิบัติการวิจัย จำนวน 

16 หนวย เปนเงิน 11,801,300 บาท 
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 หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) จำนวน 108 หนวย มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 

91หนวย และไดรับการสนับสนุนจากโครงการถายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยใชเงินกูจากธนาคารเพื่อความ

รวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) อีก 17 หนวย 

จำแนกเปน 

 

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรอื Center of Excellence (CE) จำนวน 31 ศูนย  

(1) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิจำนวน 1 ศูนย ไดแก 

  The Asian Center for Population and Sustainable Development Analysis 

  ศูนยความเปนเลิศนี้ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ ทั้งการพัฒนาศักยภาพและทุนวิจัย 

(2) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการระดับชาติ จำนวน 3 ศูนย ไดแก 

  ศูนยความเปนเลิศดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง  

  ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย 

  ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) 

(3) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยใหการรับรอง จำนวน 27 ศูนย จำแนกเปน 

  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 ศูนย 

  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 6 ศูนย 

  สาขาสังคมศาสตร 4 ศูนย 

  สาขามนุษยศาสตร 2 ศูนย   

 หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) จำนวน 108 หนวย 

  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 65 หนวย 

  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 35 หนวย 

  สาขาสังคมศาสตร 5 หนวย 

  สาขามนุษยศาสตร 3 หนวย 

2.3 ทุน รางวัล และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยใหทุนและรางวัลแกผูวิจัยและหนวยวิจัยตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและ

บุคลากรวิจัย โดยจำแนกในลักษณะตาง ๆ 12 ประเภท ไดแก ทุนศาสตราภิชาน ทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวิจัย

ใหม โครงการอาศรมความคิด โครงการขับเคลื่อนการวิจัย ทุนเสริมรากฐานการวิจัย รางวัลสำหรับศาสตราจารย 
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รางวัลนักวิจัยดีเดน รางวัลนักวิจัยรุนเยาว รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงสูงสุด รางวัลการ

เผยแพรผลงานวิจัยดีเดนดานการนำไปใชประโยชนตอสังคมและ/หรืออุตสาหกรรม รางวัลศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางและหนวยปฏบิัติการวิจัยที่มีผลงานดีเดน และรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้  

 2.3.1 ทุนศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar) ในปงบประมาณ 2558 สภามหาวิทยาลัย

มีประกาศฯ แตงตั้งศาสตราภิชาน จำนวน 23 ตำแหนง จำแนกเปน 

  2.3.1.1 ศาสตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ โดยมหาวิทยาลัยไดนำ  

ดอกผลจากเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช มาสนับสนุนศาสตราภิชานในสาขา

วัสดุศาสตรและพอลิเมอรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จำนวน 4 ตำแหนง ไดแก 

 รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหนง
รองศาสตราจารยเสาวรจน ชวยจุลจิตร คณะวิทยาศาสตร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา คณะวิทยาศาสตร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

นายบัญชา ชุณหสวัสดิกุล คณะวิทยาศาสตร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

รองศาสตราจารย ดร.อุรา ปานเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร 1 มีนาคม 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ 2559

รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหนง
รองศาสตราจารยดำรงค ทวีแสงสกุลไทย ศาสตราภิชานเงินทุน
ศาสตราภิชานนวัตกรรม CPF – CEO กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สัจกุล ศาสตราภิชานกองทุน
คณะครุศาสตร วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ศาสตราภิชานเงินทุน
คณะจิตวิทยา วาระที่ 1

1 มกราคม 2558 
ถึง 31 ธันวาคม 2558

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราภิชานกองทุน
เพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา ของคณะนิติศาสตร วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ ศาสตราภิชานกองทุน
เพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

ศาสตราจารยวิทิต มันตาภรณ ศาสตราภิชานกองทุน
เพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

  2.3.1.2 ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบันและกองทุนตาง ๆ จำนวน 19 ตำแหนง 

ไดแก  
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รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหนง
รองศาสตราจารย นายแพทยนภดล นพคุณ ศาสตราภิชานเงินทุน
รองศาสตราจารย นายแพทยนภดล นพคุณ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ
และการศึกษาของคณะแพทยศาสตร วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงคเลิศ ศาสตราภิชานเงินทุน 
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด กองทุนเพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
วาระที่ 3

1 มกราคม 2557 
ถึง 31 ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ศาสตราภิชานเงินทุน 
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส จำกัด วาระที่ 1

1 มิถุนายน 2557 
ถึง 31 พฤษภาคม 2558

ศาสตราจารย ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ศาสตราภิชานเงินทุน 
บริษัท อินฟาร เทคโนโลยีเซอรวิส จำกัด

1 ธันวาคม 2556 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

รองศาสตราจารยทวีรัก เจริญสุข ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการ
และการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร วาระที่ 4

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารยปกรณ รอดชางเผื่อน ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการ
และการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร วาระที่ 4

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารยผุสดี หลิมสกุล ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการ
และการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารย ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล ศาสตราภิชานเงินทุน บริษัท 
Hill’s Pet Nutrition Asia-Pacific PTE Limited คณะสัตวแพทยศาสตร
วาระที่ 1

1 กุมภาพันธ 2558 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ศาสตราภิชานเงินทุน 
บริษัทเ จริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) คณะอักษรศาสตร วาระที่ 12

1 กุมภาพันธ 2558 
ถึง 31 มกราคม 2559

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร ชโยวรรณ ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป 
กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร วาระที่ 5

1 กุมภาพันธ 2557 
ถึง 31 มกราคม 2558

รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ เทพวัลย ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป 
กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร วาระที่ 5

1 กุมภาพันธ 2557 
ถึง 31 มกราคม 2558

นายแพทยสำลี เปลี่ยนบางชาง ศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารย นิจศิริ เรืองรังษี ศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558
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 2.3.2 ทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวิจัยใหม การทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยจะเปนกำลังสำคัญ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อใหบุคลากรไดมีประสบการณ ไดติดตามวิทยาการใหม ๆ และศึกษาวิจัยอยาง

ตอเน่ือง อีกทั้งเสริมศักยภาพในเชิงวิชาการจนสามารถหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได โดยเฉพาะอาจารย

ใหม/นักวิจัยใหมที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเปนผูที่มีศักยภาพ จึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ

ทำวิจัยนำรอง การเขารวมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิชาการ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร สมาคม

วิชาชีพ ในปงบประมาณ 2558 ไดจัดสรรทุนจำนวน 84 ทุน เปนเงิน 10,080,000 บาท จำแนกเปนทุนปที่ 1 

จำนวน 58 ทุน เปนเงิน 6,960,000 บาท และทุนปที่ 2 จำนวน 26 ทุน เปนเงิน 3,120,000 บาท  

 2.3.3 โครงการอาศรมความคิด (Research Forum) เปนทุนสนับสนุนการประชุมเสวนาแก

อาจารยและนักวิจัย ที่สนใจศึกษาคนควาในสาขาวิชาเดียวกันหรือเรื่องที่ใกลเคียงกัน ในรูปสหสาขาวิชาที่เปนผล

กอใหเกิดโครงการวิจัยตอไป ในปงบประมาณ 2558 ไดใหการสนับสนุน 2 โครงการ เปนเงิน 164,800 บาท   

 2.3.4 โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (Special Task Force for Activating Research   

(STAR)) เพื่อพัฒนาและสงเสริมกลุมวิจัยที่มีศักยภาพ ใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาสูการเปนหนวยปฏิบัติการวิจัย และศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ไดในอนาคต ในปงบประมาณ 2558 

ไดใหการสนับสนุน 5 โครงการ เปนเงิน 2,500,000 บาท   

 2.3.5 ทุนเสริมรากฐานการวิจัย เพื่อสมทบทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

(สกว.) และแหลงทุนอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขการสมทบตามขอกำหนดในการรับทุน ในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติ

รวม 81 โครงการ เปนเงิน 21,960,387 บาท   

 2.3.6 รางวัลสำหรับศาสตราจารย เปนการใหรางวัลผลงานวิจัยหรือตำราที่เขียนจากผลงานวิจัย

ของอาจารยที่ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยระดับ 10/A2 และไดรับการประเมินใหดำรง

ตำแหนงศาสตราจารยระดับ 11/A1 รางวัลละ 100,000 บาท เพื่อสงเสริมสนับสนุนและยกยองคณาจารยของ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเปนแบบอยางและกระตุนใหเกิดการสรางผลงานทางวิชาการ และการเลื่อนตำแหนงทาง

วชิาการอยางตอเนือ่ง ซึง่ในปงบประมาณ 2558 มผีูไดรบัการประเมินใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยระดบั 11/A1 

จำนวน 2 คน ผูไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยระดับ 10/A2 จำนวน 28 คน รวมท้ังสิ้น   

30 คน เปนเงิน 3,000,000 บาท   

 2.3.7 รางวัลนักวิจัยดีเดน เปนรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 

50,000 บาท จำแนกเปน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร  

  ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 

2557 จำนวน 2 รางวลั ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พริงรอง รามสตู ภาควชิาวารสารสนเทศ คณะนเิทศศาสตร 
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ไดรับรางวัลในสาขาสังคมศาสตร และ รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท ภาควิชาการวางแผน

และเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับรางวัลในสาขามนุษยศาสตร สวนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพไมม ี 

ผูไดรับรางวัล และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีผูเสนอขอรับรางวัล   

 2.3.8 รางวัลนักวิจัยรุนเยาว เปนรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จำนวน 4 รางวัล รางวัล

ละ 50,000 บาท จำแนกเปน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร   

และมนุษยศาสตร  

  ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับรางวัลนักวิจัยรุนเยาว กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 

2557 จำนวน 1 รางวลั ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลุยา สมบรูณววิฒัน ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร 

ไดรับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสังคมศาสตรและสาขา

มนุษยศาสตรไมมีผูเสนอขอรับรางวัล  

 2.3.9 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุด เปนรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท จำแนกเปน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

  ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุด 

กองทนุรชัดาภเิษกสมโภช ประจำป 2557 จำนวน 1 รางวลั ไดแก รองศาสตราจารย ดร.อาภาณี เหลอืงนฤมติชยั 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี ไดรับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนสาขามนุษยศาสตรไมมี  

ผูไดรับรางวัล สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและสาขาสังคมศาสตร ไมมีผูเสนอขอรับรางวัล   



  68

 2.3.10 รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัยดีเดนดานการนำไปใชประโยชนตอสังคมและ/หรือ

อุตสาหกรรม เปนรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท จำแนกเปน   

4 สาขา คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  

  ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงสูงสุด 

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 2557 จำนวน 2 รางวัล ไดแก ศาสตราจารย นายแพทย รุงโรจน พิทยศิริ 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ 

สมหวังธนโรจน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนสาขา

สังคมศาสตรและสาขามนุษยศาสตรไมมีผูเสนอขอรับรางวัล   

 2.3.11 รางวัลศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางและหนวยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปน

ขวัญและกำลังใจในการผลิตงานที่มีคุณภาพออกสูสังคมและเปนที่ประจักษแกประชาคม โดยจำแนกเปนรางวัล

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 1 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลหนวยปฏิบัติการวิจัย 4 รางวัล รางวัลละ 

100,000 บาท แบงเปน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร  

  ในปงบประมาณ 2558 ผูไดรับรางวัลศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีผลงานดีเดน กองทุน

รัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 2557 จำนวน 1 รางวัล แตเปน 2 ศูนย ไดแก ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน  

เวชพันธุศาสตร มีศาสตราจารย นายแพทยวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

เปนหัวหนาศูนยฯ และ ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานอณูชีววิทยาและจีโนมกุง มีศาสตราจารย ดร.อัญชลี 

ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร เปนหัวหนาศูนยฯ  

  และผูไดรับรางวัลหนวยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเดน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำ

ป 2557 จำนวน 2 รางวลั ไดแก หนวยปฏบิตักิารวจิยัเชงิเคมีไฟฟาและแสง มศีาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชยัลภากลุ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เปนหัวหนาหนวยฯ ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ หนวยปฏิบัติการ

วิจัยโรคพารกินสันและกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกต ิ มีศาสตราจารย นายแพทยรุงโรจน พิทยศิริ ภาควิชา

อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนหัวหนาหนวยฯในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สวนสาขาสังคมศาสตรและ

สาขามนุษยศาสตรไมมีผูเสนอขอรับรางวัล  

 2.3.12 รางวัลผลงานวิจัย เปนรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จำแนกเปน 2 ประเภทคือ 

รางวัลสำหรับอาจารยและนักวิจัย และรางวัลสำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิตและขั้นมหาบัณฑิต 

  ในปงบประมาณ 2558 มีผูไดรับรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 

2557 จำนวน 14 รางวัล คือ รางวัลประเภทอาจารยและนักวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 2 รางวัล รางวัลละ 

60,000 บาท รางวัลผลงานวิจัยดีมาก 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท 
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  รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต 4 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท 

และรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประเภทนิสิตขั้นมหาบัณฑิต 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
 

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัย 

 ป 2558 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยมียุทธศาสตรในการผลักดันบทความตีพิมพ  

ในวารสารระดับนานาชาติ มีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้  

 2.4.1 โครงการ Research Mobile Clinic เปนโครงการเขาไปพบปะพูดคุยและหารือรวมกัน

ระหวางผูบริหารดานวิจัย หนวยคลินิกวิจัย และคณะ/สถาบันที่มีศักยภาพในการเพิ่มจำนวนผลผลิตการตีพิมพ

ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสำรวจความตองการ วิเคราะหปญหา รวมกันเสนอวิธีการแกไข

และวิธีการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มจำนวนผลผลิต  

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใหสูงข้ึน โดยมีการเขารวมหารือจำนวน 5 หนวยงาน ไดแก   

คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะอักษรศาสตร และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  

 2.4.2 โครงการ Research Submission Workshop เปนการสนับสนุนทุนจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งการแนะนำ

แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ การเสริมสรางศักยภาพนักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัย การ  

ตรวจสอบรางบทความวจิยัเพือ่การตพีมิพ และการแนะแนวการสงรางบทความเพือ่ตพีมิพในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติ โดยมีสวนงานขอรับการสนับสนุน 6 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร   

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอักษรศาสตร รวมทั้งสิ้น   

53 บทความ  
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 2.4.3 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของจุฬาฯ เขาสูฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI/

SCOPUS) เปนนโยบายในการผลักดันวารสารวิชาการของจุฬาฯ ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเขาสูฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ (ISI/SCOPUS) โดยใหการสนับสนุนปละ 100,000 บาท ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป และ

ผลักดันใหมีระบบ Submission online และองคประกอบอื่น ๆ    

ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยอนุมัติสนับสนุน 4 วารสาร ไดแก 1) วารสารทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร 2) วารสาร Journal Health Research วิทยาลัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข 3) วารสารวิชาการของสถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และ 4) วารสาร 

Applied Environmental Research สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม  

 2.4.4 ทุนเมธีวิจัย จุฬาฯ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยผูนำกลุมระดับศาสตราจารยรุนใหม

ไมเกิน5 ป หรือรองศาสตราจารยที่มีผลงานเทียบเคียงศาสตราจารยเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ สรางกลุมวิจัยที่มี

คุณภาพสูง เพื่อการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศสูระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2558 ไดอนุมัติ 

7 โครงการ เปนเงิน 14,000,000 บาท  

 2.4.5 ทุนสงเสริมกลุมนักวิจัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศาสตราจารยที่เปนผูนำกลุม เพื่อสราง

กลุมวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศสูระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 

2558 ไดอนุมัติ 2 โครงการ เปนเงิน 8,000,000 บาท    

 2.4.6 เครอืขายพนัธมติรมหาวทิยาลยัเพ่ือการวิจยั (Research University Network : RUN) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 6 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมมือ

กันทำงานวิจัยใน 6 กลุมวิจัยที่สำคัญ โดยมีรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีในกิจการดานวิจัย จุฬาฯ 

เปนประธานในปแรก 

 

3. การเผยแพรผลงานวิจัย  

การเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในวงวิชาการและในสังคมทั่วไป จะชวยใหเกิดการใชประโยชนงานวิจัย  

อยางกวางขวาง เกิดการตอยอดองคความรู โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการตีพิมพผลงาน  

ในวารสารวิชาการ การจัดประชุมระดับนานาชาติ และการเผยแพรในชองทางตาง ๆ ดังนี้  

3.1 การสนับสนุนใหเกิดการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2558 มีบทความที่ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล ISI (Web of Knowledge) 

จำนวน 1,181 เรื่อง และในฐานขอมูล SCOPUS จำนวน 2,358 เรื่อง  
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนคาสมนาคุณและคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 718 เรื่อง เปนจำนวนเงิน 11,825,067 บาท บทความวิจัยที่ไดรับการตรวจทาน

คุณภาพและตรวจสอบภาษาอังกฤษของตนฉบับ (manuscript) จำนวน 296 เรื่อง 
 

3.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ 

 ปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมระดับนานาชาติ   

10 การประชมุ เปนเงิน 480,104.65 บาท  

 และเนื่องดวยในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 

5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยไดรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกลาว โดยจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนหนวยงานที่ประสงคจะจัดประชุมวิชาการท่ีเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ ฯลฯ 

จำนวน 10 โครงการ เปนเงิน 844,020 บาท 
 

3.3 การเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม  

 ตลอดทั้งปงบประมาณ 2558 มีการเผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ 

สื่อโทรทัศนหรือวิทยุ สื่อออนไลนตาง ๆ 

  สื่อสิ่งพิมพ เชน จุฬาสัมพันธ ในคอลัมนจุฬาฯ วิจัย 

  สื่อโทรทัศน เชน “โคลนนิ่งพญาควายตัวแรกของโลก” ออกสื่อมากที่สุดถึง 8 ครั้ง  

  สื่อวิทยุ เชน โรคมะเร็งในสุนัข 

  สือ่ออนไลน เชน เวบ็ไซต http://www.research.chula.ac.th และ facebook สำนกับรหิารวจิยั 

  การจัดทำวีดีโอในโอกาสครบรอบจุฬาฯ 100 ป เวอรชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแสดง

ผลงานวิจัยที่สงตอสังคม ตอบโจทกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ยอนจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

  การจัดแสดงปาฐกถาชุดสิรินธร 

ครั้งที่ 30 เรื่อง “มัญชุศรี-อวโลกิเตศวร” โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ เปน  

ผูแสดงปาฐกถา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ณ 

หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
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  การจัดประชุมสัมมนาพิเศษของมูลนิธิกระจกอาซาฮ ีครั้งที่ 23 เรื่อง Improving Hydrogen 

Production for Green Energy and Research Papers Granted by the Asahi Glass Foundation”   

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัย  

จากมูลนิธิ ซึ่งใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาต้ังแตป 2525 ในงานมีพิธีมอบทุนวิจัยแกคณาจารย 10 คน การ

บรรยายพิเศษ เรื่อง Multifunctional Reactors and Process Intensification for Hydrogen โดย 

ศาสตราจารย ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร และการนำเสนอผลงาน

วิจัยของผูรับทุนป 2556 จำนวน 11 เร่ือง  

 การเขารวมแสดงผลงานในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2558” (Thailand Research 

Expo 2015) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย

ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ในหัวขอ “จากหัตถนารีสูเศรษฐกิจสรางสรรค” 

ประกอบดวยงานวิจัย 2 เรื่อง ไดแก “เอกภูษา-พหุภาษา ผาลาวและภาษาลาว อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี” 

โดย ศาสตราจารย ดร.ธีรพันธ เหลืองทองคำ และ “ทุนวัฒนธรรมทองถิ่น ธุรกิจศิลปสากล” โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล ซึ่งไดรับรางวัล Platinum Award โดยไดรับถวยพระราชทานสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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4. บุคลากรและผลงานที่ไดรับรางวัล 

บุคลากรและผลงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติจากองคกรตาง ๆ 

เปนประจำทุกป ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยจำแนกเปนรางวัลประเภทบุคคลและประเภทผลงาน 

เชนรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน รางวัลผลงานประดิษฐ

คิดคนและรางวัลประเภทผลงานวิจัย อันเปนที่ประจักษถึงความรูความสามารถและประโยชนที่มีตอการพัฒนา

วิชาการและสังคมประเทศชาต ิ

ในปงบประมาณ 2558 บุคลากรระดับอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ รวมไดรับรางวัล 80 รางวัล โดยเปน รางวัลระดับนานาชาติ 40 รางวัล จำแนกเปนประเภท

บุคคล 2 รางวัล และประเภทผลงาน 38 รางวัล และ รางวัลระดับชาติ 40 รางวัล จำแนกเปนประเภทบุคคล 

20 รางวัล และประเภทผลงาน 20 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้  

4.1 รางวัลระดับนานาชาติ 40 รางวัล 

 ประเภทบุคคล  2 รางวัล 
 ประเภทผลงาน  38 รางวัล  

 4.1.1 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล  

  จำนวน 2 รางวัล ไดแก 

  1) รางวัล European Innovation Awards: Chevalier Level  

   จาก The High Commission of the Invention Award จำนวน 1 รางวัล ไดแก  

   รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย คณะเภสัชศาสตร 

  2) รางวัล Brussels Eureka Innovation Awards: Chevalier Level  

   จาก The High Commission of the Invention Award จำนวน 1 รางวัล ไดแก  

   รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย คณะเภสัชศาสตร   

 4.1.2 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน  

  จำนวน 38 รางวัล ไดแก 

  1) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ ครั้ง 43  

   (43rd International Exhibition of Inventions of Geneva)  

   ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 21 รางวัล ดังนี้ 

   ก. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  

    ผลงานเรื่อง “Smart Learning: นวัตกรรมกลองจุลทรรศนสมารทโฟนเพื่อเพิ่ม  

     ศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร  
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   ข. รางวัลเหรียญทอง  

    ผลงานเรื่อง “ขาวตอกหอม: สินคานวัตกรรมตอยอดจากมรดกทางวัฒนธรรม”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ค. รางวัลเหรียญทอง  

    ผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีเจิรมการด: นวัตกรรมวัสดุการแพทยรวมกับสารสกัดจาก  

     เปลือกมังคุด”  

    ของ ศาสตราจารย ดร.พิชญ ศุภผล และนายพงศพล เอกบุตร  

    วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

   ง. รางวัลเหรียญทอง  

    ผลงานเรื่อง “Smart Feedy®: สารคอรไดเซปจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มภูมิคุมกันให  

     แกสัตว” ของ รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย และคณะ   

     คณะเภสัชศาสตร 

   จ. รางวัลเหรียญทอง  

    ผลงานเรื่อง “Canine Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip”  

    ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัตวแพทยหญิงนารีรัตน วิเศษกุล  

    และคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร 

   ฉ. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเรื่อง “Tooth Minerals: ยาสีฟนที่มีสวนผสมเบตาไฮดรอกซีอาปาไทต  

     ซอมแซมฟนและปองกันฟนผุ”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ช. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเรือ่ง “นวตักรรมแผงรบัแสงอาทติยแบบรางพาราโบลาผสมประสทิธภิาพสงู”  

    ของ ดร.วัฒนา รติสมิทธ และคณะ สถาบันวิจัยพลังงาน 

   ซ. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเรือ่ง “Milky way®: แผนปดหนาอกจากสมุนไพรเพือ่เพิม่นำ้นมใหแกคณุแม”  

    ของ รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย คณะเภสัชศาสตร  

   ฌ. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเรื่อง “การเดน-เฟรช: บรรจุภัณฑถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุการเก็บ  

     รักษาพืชผลสดและอาหารแปรรูป”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ สมหวงัธนโรจน และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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   ญ. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเรื่อง “อุปกรณการแพทยซิลิโคนที่มีการปลดปลอยยาอยางยาวนานจากผิว”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ฎ. รางวัลเหรียญทองแดง  

    ผลงานเร่ือง “Smart Forensic: สมารทโฟนเพื่อการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยา  

     ศาสตรที่มีประสิทธิภาพ”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ฏ. รางวัลเหรียญทองแดง  

    ผลงานเรื่อง “อุปกรณเสริม TRIM: อุปกรณเสริมเปลี่ยนสมารทโฟนเปนกลอง  

     จุลทรรศนแบบสองผาน-สะทอน-ยอนกลับ”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ฐ. รางวัลเหรียญทองแดง  

    ผลงานเรื่อง “Always Fresh: น้ำยาซักลางสูตรเขมขนตานเชื้อแบคทีเรียและ  

     ปองกันการเกิดกลิ่นอับ”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ฑ. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “ขาวตอกหอม: สินคานวัตกรรมตอยอดจากมรดกทางวัฒนธรรม”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ฒ. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “เทคโนโลยีเจิรมการด: นวัตกรรมวัสดุการแพทยรวมกับสารสกัดจาก  

     เปลือกมงัคุด”  

    ของ ศาสตราจารย ดร.พิชญ ศุภผล และนายพงศพล เอกบุตร วิทยาลัยปโตรเลียม  

     และปโตรเคมี 

   ณ. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรือ่ง “นวตักรรมแผงรบัแสงอาทติยแบบรางพาราโบลาผสมประสทิธภิาพสงู”  

    ของ ดร.วัฒนา รติสมิทธ และคณะ สถาบันวิจัยพลังงาน 

   ด. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรือ่ง “Milky way®: แผนปดหนาอกจากสมุนไพรเพือ่เพ่ิมนำ้นมใหแกคณุแม”  

    ของ รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย คณะเภสัชศาสตร 

   ต. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “การเดน-เฟรช: บรรจุภัณฑถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุการเก็บ  

     รักษาพืชผลสดและอาหารแปรรูป”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ สมหวงัธนโรจน และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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   ถ. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “อุปกรณการแพทยซิลิโคนที่มีการปลดปลอยยาอยางยาวนานจากผิว”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง และคณะ คณะวิทยาศาสตร 

   ท. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “Canine Heartworm/Ehrlichia 2T-DNA strip”  

    ของผูชวยศาสตราจารย ดร. สัตวแพทยหญิงนารีรัตน วิเศษกุล และคณะ  

    คณะสัตวแพทยศาสตร  

   ธ. รางวัล Special Prize  

    ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจไบโอนาโนสำหรับการตรวจพันธุกรรมของไวรัส HP-PRRSV”  

    ของอาจารย นายสัตวแพทย ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ  

    และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ คณะสัตวแพทยศาสตร   

  2) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ จากการประชุม 63rd Brussels Eureka: The Belgian 

and International Trade Fair for Technological Innovation ประเทศเบลเยี่ยม ของ รองศาสตราจารย 

เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย และคณะ คณะเภสัชศาสตร  

   จำนวน 7 รางวัล ไดแก 

   ก. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  

    จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation 

    ผลงาน “Smart Ribbon®: Smart Wound Dressing” 

   ข. รางวัลเหรียญทอง  

    จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation  

    ผลงานเรื่อง “BioKlear®- Clear the Biofilm” 

   ค. รางวัลเหรียญทอง  

    จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation  

    ผลงานเรื่อง “SilkHeal+®: 3D Wound Dressing for Healing Promotion   

     with Antimicrobial Activity” 

   ง. รางวัลเหรียญทอง  

    จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation  

    ผลงานเรื่อง “Derma-Promp Plus®: Sock for Preventing Wound   

     Generation and Numbness Relief for Diabetic Feet” 
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   จ. รางวัล Prize of Didier Reynders  

    จาก Belgian Vice-Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs  

    ผลงานเรื่อง “Smart Ribbon®: Smart Wound Dressing”  

   ฉ. รางวัล Order of Merit  

    จาก 2014 World Inventor Award  

    ผลงานเรื่อง “SilkHeal+®: 3D Wound Dressing for Healing Promotion   

     with Antimicrobial Activity” 

   ช. รางวัล Order of Merit  

    จาก 2014 World Inventor Award  

    ผลงานเร่ือง “Derma-Promp Plus®: Sock for Preventing Wound   

     Generation and Numbness Relief for Diabetic Feet”   

  3) รางวัล TVNI (The Vetiver Network International award)  

   จากการประชุม lCV6 (The 6th International Conference on Vetiver “Vetiver   

System : Empowering Sustainable Development” ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 

1 รางวัล ไดแก  

   ผลงานเร่ือง “Effect of Vetiver Cultivated and Incorporation into Paddy   

    Field on Soil Quality, Rice Production and Methane Emission”  

   ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร บุญสง คณะวิทยาศาสตร   

  4) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ  

   จากการประชุม The 10th Taipei International Invention Show & Technomart 

(INST2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน จำนวน 5 รางวัล ไดแก 

   ก. รางวัลเหรียญทอง  

    ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง คณะวิทยาศาสตร 

   ข. รางวัลเหรียญเงิน  

    ผลงานเร่ือง “นวัตกรรมเซ็นเซอรบนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะ  

     หนัก” ของ ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร 

   ค. รางวัล Special Award  

    ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน” 

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง คณะวิทยาศาสตร 
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   ง. รางวัลผูนำนวัตกรรม (Leading Innovation Award)  

    ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง คณะวิทยาศาสตร 

   จ. รางวัลเกียรติยศสิ่งประดิษฐ  

    ผลงานเรือ่ง “นวตักรรมเซน็เซอรบนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวดัโลหะหนัก” 

    ของ ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร  

  5) รางวัล Pediatric Imaging Council Majd - Gilday Young Investigator 

Award ของสมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงสหรัฐอเมริกา จากประชุมวิชาการ “62nd Annual Meeting of 

the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging” จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผลงานเรื่อง “A pharmacokinetic model of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG)   

    PET imaging for infant patients”  

   ของ อาจารย นายแพทย ดร.กิติวัฒน คำวัน คณะแพทยศาสตร  

  6) รางวัล Best Poster Award จากการประชุม The organizers of the 4th 

International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology

จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผลงานเรื่อง “Kinetics of anaerobic microbial assemblages from acid sulfate   

    soil for methane formation” 

   ของ รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  

  7) รางวัล Third Annual Henry Schein Cares International Veterinary 

Community Service Award จากการประชุมวิชาการ World Small Animal Veterinary Association 

World Congress (WSAVA 2015) จำนวน 1 รางวัล 

   ของ รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ คณะสัตวแพทยศาสตร  

  8) รางวัลชนะเลิศ IADR-SEA Research Category Award จากการประชุม 29th 

Annual Scientific Meeting of the International Association for Dental Research Southeast Asian 

Division จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผลงานเร่ือง “Acemannan Enhanced Post-extraction Socket Healing:   

    A Randomized Trial” 

   ของ ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร 
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4.2 รางวัลระดับชาติ 40 รางวัล 

 ประเภทบุคคล 20 รางวัล 
 ประเภทผลงาน 20 รางวัล  

 4.2.1 รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล  

  จำนวน 20 รางวัล ไดแก 

  1) รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2557 

   จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 5 รางวัล ไดแก 

   ก. ศาสตราจารย ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร คณะนิเทศศาสตร 

   ข. ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงนริสา ฟูตระกูล คณะแพทยศาสตร  

   ค. รองศาสตราจารย นายแพทยรุงโรจน พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร 

   ง. รองศาสตราจารย ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร 

   จ. ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร  

  2) รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำป 2557 

   จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 6 รางวัล ไดแก 

   ก. ศาสตราจารย นายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรม คณะแพทยศาสตร 

   ข. ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร 

   ค. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อลงกร อมรศิลป คณะวิทยาศาสตร 

   ง. ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร 

   จ. ศาสตราจารย ดร.สุเมธ ชวเดช วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 

   ฉ. ศาสตราจารย ดร.เกื้อ วงศบุญสิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ 
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  3) รางวลัอาจารยดเีดนแหงชาติ ป 2557 จาก ทีป่ระชมุประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลยั

แหงประเทศไทย (ปอมท.) จำนวน 1 รางวัล ไดแก  

   ศาสตราจารยชลดา เรืองรักษลิขิต คณะอักษรศาสตร  

  4) รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2557 

   จาก กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 รางวัล ไดแก 

   ก. รองศาสตราจารย ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร  

   ข. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐา ทองจุล  

    สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร  

  5) รางวัลเพชรพาณิชย ป 2558  

   จาก กระทรวงพาณิชย จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   รองศาสตราจารยอรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร  

  6) รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม จากงาน “150 ปมหาสารคาม กินดี อยูดี มีสุข รูรัก

สามัคคี อยางยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวณิชย คณะนิติศาสตร  

  7) รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการควบคุมยาสูบ  

   จาก ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล รวม

กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ คณะพยาบาลศาสตร  

  8) รางวัล PTIT Awards (Petroleum Institute of Thailand Awards) ประจำป 

2558-2559 จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ศาสตราจารย ดร.ธราพงษ วิทิตศานต คณะวิทยาศาสตร  

  9) รางวัล PTIT Innovation (Petroleum Institute of Thailand Awards) 

ประจำป 2558-2559 จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   นายกิจชัย กาญจนประภากุล คณะวิศวกรรมศาสตร  

  10) รางวัลบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง จาก สถาบันพัฒนาศักยภาพ 

ชมรมพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   รองศาสตราจารย ดร.สุชนา ชวนิชย คณะวิทยาศาสตร 
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 4.2.2 รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน  

  จำนวน 20 รางวัล ไดแก  

  1) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2557 

   จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 8 รางวัล ไดแก 

   ก. ระดับดีเยี่ยม ผลงานเรื่อง “ธุรกิจนวัตกรรมเครื่องประดับเงินคุณภาพสูงจาก  

     นาโนซิลเวอรเคลย” 

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร 

   ข. ระดับดีเดน ผลงานเรื่อง “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2554 : การ  

     ศึกษาบทบาทพรรคการเมือง และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนใน  

     สถานการณความขัดแยงทางการเมือง”  

    ของ รองศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร 

   ค. ระดับดีเดน ผลงานเรื่อง “Corporate Brand Success Valuation : การประเมิน  

     คาและการจัดอันดับแบรนดองคกรในประเทศไทย” 

    ของ รองศาสตราจารย ดร.กุณฑลี รื่นรมย และอาจารยเอกก ภัทรธนกุล  

    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

   ง. ระดบัดี ผลงานเรือ่ง “รฐัและขบวนการอนารยะสงัคมไทยในกรณปีราสาทพระวหิาร”   

     ของ รองศาสตราจารย ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ คณะรัฐศาสตร 

   จ. ระดับดี ผลงานเร่ือง “การวิเคราะหผลการดำเนินงานดานการเงินการคลังของ  

     เทศบาล” ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร 
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   ฉ. ระดับดี ผลงานเรื่อง “การเพิ่มการผลิตไบโอไฮโดรเจนในไซยาโนแบคทีเรีย   

     อนาบีนาไซอะเมนสิส โดยการปรับปรุงสภาวะสรีรวิทยา วิถีเมตาบอลิซึม และ  

     วิศวกรรมพันธุศาสตร” 

    ของ ศาสตราจารย ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร 

   ช. ระดับดี ผลงานเรื่อง “วิธีการและเทคนิกทฤษฎีการประพันธเพลงในแบบของ  

     เคลาสปรินสฮานมกับความเชื่อมโยงในดนตรีไทยและญี่ปุน” 

    ของ ศาสตราจารย ดร.วีรชาติ เปรมานนท คณะศิลปกรรมศาสตร 

   ซ. ระดับดี ผลงานเรื่อง “ชินกาลมาลินีและจามเทวีวงส : ตำนานบานเมืองลานนา   

     ตำนานพระศาสนาหาพัน” 

    ของ อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล คณะอักษรศาสตร  

  2) รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐคิดคน ประจำป 2558 

   จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 3 รางวัล ไดแก 

   ก. ระดับดี ผลงานเร่ือง “บรรจุภัณฑถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืช  

     ผลสดและผลไมแหง” 

    ของ รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร 

   ข. ระดับดี ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเจิรมการด (GarmGuard) สารสกัดจากเปลือก  

     มังคุดพิชิตเชื้อโรคสำหรับประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทย” 

    ของ ศาสตราจารย ดร.พิชญ ศุภผล และคณะ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี

   ค. ระดับดีประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตยแบบ  

     รางพาราโบลาผสมประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการทำความรอน” 

    ของ ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ และคณะ สถาบันวิจัยพลังงาน  

  3) รางวัลชนะเลิศ Platinum Award 

   จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผลงานเรื่อง “จากหัตถานารีสูวิถีเศรษฐกิจสรางสรรค”  

   ของ ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคำ คณะอักษรศาสตร  

   และผูชวยศาสตราจารย ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล คณะศิลปกรรมศาสตร     

  4) รางวัล Gold Award 

   จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 1 รางวัล ไดแก 

   ผลงานเรื่อง “การพัฒนางานทัศนศิลปรวมสมัยสูผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :   

    กรณีศึกษาผลิตภัณฑไลฟสไตล”  

   ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ คณะศิลปกรรมศาสตร  
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  5) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจำป 2557 

   จาก จำนวน 2 รางวัล ไดแก 

   ก. ผลงานเรื่อง “ระบบนำสงสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อใชประโยชนดานสุขภาพและ  

     การแพทย” 

    ของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง คณะวิทยาศาสตร  

   ข. ผลงานเรื่อง “การวิจัยจากหองปฏิบัติการสูคลินิกเพื่อรักษาและปองกันโรคติดตอ”  

    ของศาสตราจารย นายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรม คณะแพทยศาสตร   

  6) รางวัลลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร” ประจำป 2557  

   จากจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  

   จำนวน 3 รางวัล ไดแก 

   ก. ผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารประกอบไวแสงชนิดอินทรียสำหรับเซลลสุริยะและ  

     ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดอาศัยแสง สาขาเคมี” 

    ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชณิตา ธรรมยงคกิจ คณะวิทยาศาสตร  

   ข. ผลงานเรื่อง “การออกแบบพอลิเมอรลอกแบบจำเพาะระดับโมเลกุลสำหรับชุด  

     ตรวจวินิจฉัย สาขาวัสดุศาสตร” 

    ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 

   ค. ผลงานเรื่อง “การวิเคราะหจีโนมของแบคทีเรียยอยสลายน้ำมันปโตรเลียมที่คัดแยก  

     ใหมเพื่อพัฒนานวัตกรรมฐานแบคทีเรียสำหรับบำบัดสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

    ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรฤทัย ภิญญาคง คณะวิทยาศาสตร  

  7) รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย จากการประชุมวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

ในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 “ปบทองวิชาการ 2558” จำนวน 1 รางวัล 

   ของ นายธีรพงษ ประทุมศิริ และ นายอภินันท อินทรไชยา คณะวิศวกรรมศาสตร   

  8) รางวลัชนะเลศิ ประเภทโปสเตอร จากการประชมุวชิาการของบุคลากรสายสนบัสนนุ

ในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 “ปบทองวิชาการ 2558” จำนวน 1 รางวัล 

   ของ นายธีรพงษ ประทุมศิริ และ นายอภินันท อินทรไชยา คณะวิศวกรรมศาสตร 



  84



  85

     หนา 

1 การบริการวิชาการโดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน)   87 

2 การบริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจ 92 

3 การบริการวิชาการอื่น ๆ 97 

 3.1 การบริการวิชาการตามวาระโอกาสโดยหนวยงานตาง ๆ 97 

 3.2 พิพิธภัณฑ 100 

 3.3 หนวยงานดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 102 

ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร          
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 การบริการวิชาการ 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงภารกิจหลักที่สำคัญดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปน 

1 ในภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะนำองคความรูอำนวยประโยชนแกสังคม รวมสรางชุมชน

ทางวิชาการ การใหบริการทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมสัมมนาใหความรูตามความตองการ

ของสังคม การวางระบบ การเผยแพรขอมูลวิชาการตามประเด็นปญหาของสังคม  

การบริการวิชาการจำแนกตามประเภทของหนวยงานที่ใหบริการได 3 ประเภท คือ การบริการโดย  

สวนงาน (คณะ/สถาบัน) การบริการโดยหนวยงานวิสาหกิจ และการบริการอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมในสวนของ

พิพิธภัณฑภายในมหาวิทยาลัย และการบริการทางการแพทยดวย 
 

1. การบริการวิชาการโดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน)  

สวนใหญเปนการบริการในสาขาวิชาที่หนวยงานนั้น ๆ มีความถนัดเชี่ยวชาญเปนพิเศษ หรือมีความ

เก่ียวของโดยตรง ดำเนินการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ การนับจำนวนผูรับบริการในบางโครงการ  

ไมสามารถกำหนดผูรับบริการไดชัดเจนหรือไมสามารถนับได เชน การประชุมสัมมนาที่ไมมีการลงทะเบียน หรือ

เปดเปนเวทีอิสระ รวมทั้งการนับจำนวนเปนหนวยนับอื่น ภาพรวมการบริการวิชาการในป 2558 ดังแสดง  

ในตาราง 
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กิจกรรม/
โครงการ

ครั้งตอป
คนตอป/

หนวยงาน/ 
องคกร

หนวยนับอื่น

1. การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ที่นอกเหนือจาก
หนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ)

 89  97,950  150,156 คน  

2. การบริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 
ทางการศึกษา 

 95  36,145  243,185 คน  

3. การบริการจัดฝกอบรม สัมมนา 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในลักษณะการวาจาง

 276  2,486  36,877 คน  

4. การบริการจัดฝกอบรม 
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แบบเก็บคาลงทะเบียน

 405  478  43,082 คน  

5. การบริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม 
เชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา

 738  1,006  117,485 คน  

6. การบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ 
และผลิต

 101  918  260 หนวยงาน  

7. การบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ 
และตรวจซอม

 659  9,826  719,247  คน 791,706 ตัวอยาง
754,319 ชิ้นงาน

8. การบริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน 
การจัดการ

 226  441 92,466 
หนวยงาน

 

9. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

 7  9  67 หนวยงาน  

10. การบริการดานอื่น ๆ  1,170  2,440  89,128 คน  

 รวม  3,766  151,699
1,491,953

คน/หนวยงาน

791,706 ตัวอยาง

754,319 ชิ้นงาน
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การใหบริการทางวิชาการ จำแนกตามหนวยงาน และประเภทการบริการ (เฉพาะจำนวนโครงการ และ

จำนวนครั้ง) 

หนวยงาน

1.สุขภาพ 2.เครื่องมือ 3.-5.ฝกอบรม 6.วางระบบ 7.วิเคราะห 8.ศึกษาวิจัย 9.ศึกษา 
คก. 

10.อื่นๆ

คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง ตัวอยาง ชิ้นงาน คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง

แพทยศาสตร 50 50 24 5,370 492 492 4 518 76 76 671,562 738,952 103 103 5 7 195 195

เภสัชศาสตร 4 96,793 3 162 14 14   3 231 362        

ทันตแพทยศาสตร 15 15 8 23,010 52 52             

สหเวชศาสตร 1 1   17 17   5 5       1 50

พยาบาลศาสตร 6 26   16 16             

สัตวแพทยศาสตร     36 107   7 947 59,371        

จิตวิทยา 11 1,062 7 94 19 19           61 61

วิทยาศาสตร 
การกีฬา

    5 25   9 14   5 5     

วิทยาศาสตร   35 650 47 37 3 79 39 766 5,532 5,532 7 170   120 144

วิศวกรรมศาสตร     46 63 15 15 478 2,699   35 35     

สถาปตยกรรมฯ 2 3 4 17 23 31 71 74     6 7   19 20

อักษรศาสตร     63 2,262             

ศิลปกรรมศาสตร   2 2,100 16 18   2 68   29 29   38 38

ครุศาสตร     63 63   3 6 3 3       

นิติศาสตร     26 35           6 1,146

นิเทศศาสตร     6 13             

พาณิชยศาสตรฯ     72 72       7 7     

เศรษฐศาสตร     28 63             

รัฐศาสตร     25 25           353 353

บัณฑิตวิทยาลัย     5 5             

ว.ประชากรศาสตร     6 6       21 21   325 325

ว.ปโตรเลียมฯ     10 10   1 1 1,632        

ว.วิทยาศาสตรฯ     32 32             

สำนักวิชาฯ การเกษตร     3 3       1 52     

ส.การขนสง     3 4             

ส.วิจัยสังคม     5 22           4 5

ส.สภาวะแวดลอม   1 2,045 6 6   1 159 3,183 7,062 11 11 2 2 10 10

สถาบันภาษา     83 83             
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ตัวอยางโครงการบริการวิชาการ ในรอบป 2558 เชน 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และนโยบายนวัตกรรม TECHNO-  

 PRENEURSHIP INNOVATION MANAGEMENT and POLICY 2015 :TIP2015 บัณฑิตวิทยาลัย 
 โครงการจัดทำมาตรฐานอัตราการใชความรอน (Heat Rate) สำหรับโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง  

 ประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 โครงการละครประจำภาคปลายปการศึกษา 2557 ฉลองวาระหกสิบพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

 สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "แตบ แตบ ตะแลบ แตบ แตบ" คณะอักษรศาสตร 
 โครงการกิจกรรมทางวิชาการรวมระหวางคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Worcester   

 Polytechnic Institute (WPI) สหรัฐอเมริกา (ปที่ 1) คณะวิทยาศาสตร 
 โครงการสำรวจสภาพอาคาร ความเสี่ยง และความสะดวกในการใชงานของอาคารสภากาชาดไทยในที่ตั้ง  

 บริเวณถนนอังรีดูนังต คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 การสัมมนาวิชาการ “33 ป MBA CHULA กาวสูความยั่งยืนทางธุรกิจ” คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
 โครงการท่ีปรึกษาการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) คณะครุศาสตร 
 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication Academy) คณะนิเทศศาสตร 

หนวยงาน

1.สุขภาพ 2.เครื่องมือ 3.-5.ฝกอบรม 6.วางระบบ 7.วิเคราะห 8.ศึกษาวิจัย 9.ศึกษา 
คก. 

10.อื่นๆ

คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง ตัวอยาง ชิ้นงาน คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง

ส.เอเชียศึกษา     35 35           1 1

ส.เทคโนโลยีฯ   1 38     1 26 114        

ส.ทางน้ำ     10 11       1 1     

ส.วิจัยพลังงาน     3 3             

ส.โลหะและวัสดุ   1 109 5 5   1 148 1,942      5 50

ศูนยฯ ฮาลาล   9 2,550 21 65 8 232 32 154 18,743      32 42

ศูนยบริการสุขภาพ     2 11             

คก.ชายแดนภาคใต     38 159             

ส.ศศินทร     86 86             

รวม 89 97,950 95 36,145 1,419 3,970 101 918 659 9,826 791,706 754,319 226 441 7 9 1,170 2,440

หมายเหตุ : 1. หนวยนับการบริการของแตละประเภทการใหบริการวิชาการมีความแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของการ  

   บริการนั้น 

 2. จำนวนผูรับในหลายโครงการ เปนการบริการแบบใหเปลาทำใหบางโครงการไมสามารถนับจำนวนผูรับบริการได 
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนโยบายการพัฒนาประเทศสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุนที่ 4   

 (Policy Development for ASEAN Economic Community - AEC) คณะเศรษฐศาสตร 
 การเสวนาวิชาการเร่ือง “ดูแลผูปวยไวรัสอีโบลาอยางไรใหปลอดภัย : ประสบการณตรงจากแอฟริกา”   

 (Strategies for Reducing Ebola Mortality and Hospital Transmission : Lessons from the   

 outbreaks in Africa) คณะแพทยศาสตร 
 โครงการการจัดทำแนวคิดการจัดต้ังศูนยชวยชีวิตสัตวทะเลหายากเพ่ือเปนผูนำในกลุมประเทศอาเซียน   

 คณะสัตวแพทยศาสตร 
 โครงการการศึกษาตอเนื่องทางทันตกรรมรากเทียม Dental Implant (CE) คณะทันตแพทยศาสตร 
 การประชุมวิชาการ 2nd CU-NIPS Symposium and 18th Thai Neuroscience Society Conference   

 2014 : “Frontier in Neuroscience Research” คณะเภสัชศาสตร 
 การประชุมวิชาการนานาชาติ Product Liability and Product Safety in ASEAN Countries   

 คณะนิติศาสตร 
 โครงการ International Joint Conference on Nursing Science "Updating Evidences in Nursing   

 Practice Towards AEC Beyond 2015" คณะพยาบาลศาสตร 
 โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นทางเทคนิคการแพทย 16 หนวยกิต สาขาบริหารจัดการหองปฏิบัติการ  

 แพทย คณะสหเวชศาสตร 
 โครงการประเมินคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา   

 2558 คณะจิตวิทยา 
 โครงการจางเหมาบริหารศูนยกีฬาสายออกบัตร (สอบ .) ธนาคารแหงประเทศไทยป ที่ 7/2558   

 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 การประชุมวิชาการ The 6th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology   

 and The 21th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers” วิทยาลัย  
 ปโตรเลียมและปโตรเคม ี
 โครงการประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำป 2558 เรื่อง กาวไปดวยกัน (Library 2015:  

 Together We Go) สำนักงานวิทยทรัพยากร 
 โครงการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุสูประชาคมอาเซียน ภายใตหัวเรื่อง “ASEAN+3: Are We Ready for   

 Our Ageing Society?” วิทยาลัยประชากรศาสตร 
 การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 สถาบันวิจัยสังคม 

 การประชุมสัมมนา สถานการณการใชสารเสพติด และรูปแบบการดำเนินการติดตามแกไขปญหายาเสพติด  

 ในกลุมผูใชยาเสพติด : ขอมูลจากองคกรตาง ๆ ที่ดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วิทยาลัย  
 วิทยาศาสตรสาธารณสุข 
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 โครงการอบรมภาษาอังกฤษผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หลักสูตร Smart Teach: General English สำหรับ  

 กรมยุทธศึกษาทหารบก สถาบันภาษา 
 โครงการคายภาษาอังกฤษ English Camp สำหรับนักศึกษาโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สถาบันภาษา 
 การบริหารงานปดโครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย (API Fellowships Program) และจัดกิจกรรม  

 วิชาการของ เครือขายระดับภูมิภาค สถาบันเอเชียศึกษา 
 โครงการบรกิารวชิาการ "ตรวจประเมนิคา PES ของ SPP Cogeneration ของโรงไฟฟา บรษิทั พพีทีซี ีจำกัด"   

 สถาบันวิจัยพลังงาน 
 โครงการเปดมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำป   

 2558 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 
 โครงการอบรมความรูและทักษะการใชภาษาไทย ประจำปงบประมาณ 2558 สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหการลงทุนตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ตามกรอบปงบประมาณ 2559 – 2563” สถาบันการขนสง 
 โครงการอบรม เรื่อง “In – house Training Program: Surface Finishing Technology and   

 Management” สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ
 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวและการประยุกตใชในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ  

 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร 
 งาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2014 และงานสัมมนาวิชาการ “กวาทศวรรษ : อิสลามสราง  

 วิทยาศาสตร จุดตอยอด วิทยาการสูอุมมะฮ” ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 
 

2. การบริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจ 

การบริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจเปนการบริการเฉพาะดาน โดยมีแนวคิดของการนำศักยภาพ

ที่มหาวิทยาลัยมีอยูทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสถานที่ มาบริหารจัดการใหเกิดรูปแบบที่ชัดเจน มีความเปน

อิสระคลองตัว สามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผูรับบริการไดมากขึ้น ขณะนี้มีหนวยงาน

วิสาหกิจทั้งหมด 6 แหง มีการดำเนินงานโดยสรุปในป 2558 ดังนี้ 
 

1. ศูนยทดสอบทางวิชาการ ดำเนินการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอบแบบตาง ๆ พัฒนาแบบทดสอบ 

สรางแบบทดสอบมาตรฐาน ดำเนินการจัดสอบ ประเมินผลการทดสอบ และเผยแพรความรูดานเทคนิคและวิธี

การทดสอบ จัดทำขอสอบ และบริการดานอื่น ๆ  

  ในป 2558 ดำเนินการรวม 10 โครงการ เปนการจัดโครงการทดสอบความรูความถนัดทางภาษา

และวิชาการทั้งที่จัดเองและรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก เชน ศูนยการศึกษาท่ัวไป จุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย การทาเรือแหงประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) กองบังคับการตำรวจทองเที่ยว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย 

  โครงการที่ไดรับความสนใจ ผูเขารวมจำนวนมาก และเปนโครงการของหนวยงายโดยตรง ไดแก 

โครงการจัดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (Chulalongkorn University Test of English Proficiency หรือ 

CU-TEP) มีผูเขารวม 54,399 คน สวนโครงการที่จัดรวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน โครงการความรวมมือกับสำนัก

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

2558 โดยวิธีรับตรง โครงการความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ (องคการมหาชน) เพื่อเปน

ศูนยสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และการทดสอบเพื่อ

วัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัย ไดแก การสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) เปนตน 
 

2. สำนักพิมพ คัดเลือกและจัดพิมพตนฉบับหนังสือท่ีมีคุณภาพทางวิชาการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน

ทั่วไป ผานกระบวนการจัดพิมพหนังสือที่เปนขั้นตอน และการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน โดย

การจัดพิมพหนังสือ เปนหนังสือพิมพใหม 106 เรื่อง และหนังสือพิมพซ้ำ 45 เรื่อง รวม 151 เรื่อง ทั้งหนังสือ

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน พจนานุกรมเบื้องตน เยอรมัน–ไทย English-Thai Dictionary of 

Synonyms and Antonyms นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการผลิตและการตลาด ในลักษณะการออก

บูท การอบรมสัมมนา การเปดตัวหนังสือ 
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  กิจกรรม/โครงการที่นาสนใจ จำนวน 7 โครงการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร… สูการสอนยุค AEC” (Speak Thai a little bit, speak English very well) โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร” ในงานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาติ ครั้งที่ 19 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

และสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มคุณคาตำรา หนังสือ

วิชาการระดับอุดมศึกษา” กิจกรรมมอบหนังสือและตำราวิชาการแกหองสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   

จ.พระนครศรีอยุธยา “สรรคุณคาวิชาการ สูสังคม” 
 

3. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหบริการจัดหาและจำหนายหนังสือท้ังภาษาไทยและ

ตางประเทศ ตำราเรียนและหนังสือทั่วไป ตลอดจนสื่อสรางสรรคตาง ๆ จากสำนักพิมพคุณภาพทั่วโลก ปจจุบัน

ศูนยหนังสือมีที่ทำการและรานเครือขายกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และยังได

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม อบรม/สัมมนา สงเสริมนิสัยรักการอาน และคืนประโยชนใหแกสังคมอยางตอเนื่อง  

  ในป 2558 หนวยงานจัดกิจกรรมรวม 53 โครงการ แบงเปน ดานการพัฒนาเครือขาย-สาขา   

2 โครงการ ดานการพัฒนาการใหบริการ 2 โครงการ และดานการสงเสริมการอานและสรางประโยชนตอสังคม 

49 โครงการ โดยการพัฒนาเครือขาย-สาขา เปนโครงการขยายสาขาสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาเปดสาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำเนินการพัฒนาการบอกพิกัดหนังสือดวย iBeacon การจัดทำ Cubook Privilege Application นอกจากนี้   

มโีครงการทีน่าสนใจอกีหลากหลาย เชน โครงการใสบาตรหนงัสอืด ี เตมิปญญาสูนองโรงเรยีนวดับานดง อ.แกงคอย 

จ.สระบุรี โครงการกิจกรรม 7 สี รวมใจถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ตักบาตรหนังสือรวมกับชอง 7 โครงการ 40 ป ศูนยหนังสือจุฬาฯ: 4 ภาค 4 แหงแหลงเรียนรู กิจกรรมทอดผาปา

หนังสือ และกิจกรรมเมืองเด็กสัญจร 
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4. ศูนยบริการวิชาการ ใหบริการโดยการนำความรูและวิทยาการของมหาวิทยาลัยไปใหคำปรึกษา

แนะนำแกหนวยงานภายนอก ในลักษณะที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ 

ขณะเดียวกันสรางโอกาสแกอาจารยและนักวิจัยใหสามารถนำความรูและประสบการณมาพัฒนาวิทยาการตอไป 

การบริการจำแนกเปน 3 งานหลัก ไดแก งานศึกษาวิจัยและใหคำปรึกษา งานพัฒนาและออกแบบทางดานระบบ

คอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร และงานฝกอบรมและสัมมนา 

 ในรอบป 2558 หนวยงานใหบริการวิชาการจำนวน 209 โครงการ เปนโครงการของหนวยงาน

ราชการ 116 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 17 โครงการ หนวยงานเอกชน 41 โครงการ และหนวยงานอื่น ๆ   

35 โครงการ โครงการบริการวิชาการที่นาสนใจ เชน โครงการจางที่ปรึกษาชวยคัดเลือกและ Implement ระบบ 

ERP และระบบ HR ธนาคารอาคารสงเคราะห โครงการ “หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน” สำหรับผูบริหารระดับสูง 

รุนที่ 4 โครงการศึกษาศักยภาพการเขาถึงสาธารณูปการที่สงเสริมการเดินเทาและโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพ

การเดินเทา (ดัชนีเมืองเดินดี) โครงการหลักสูตร “Regional Trade Policy Course for Asia-Pacific 

Countries” ของ WTO โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใน
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ภาคขนสงสำหรับคนพิการและผูสูงอายุ และโครงการนำรองระบบซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาชเรือนกระจกภาค

สมัครใจของประเทศไทย 
 

5. โรงพิมพ  บริการงานพิมพหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ อยางมีคุณภาพ คุมราคา ดวยอัธยาศัยที่ดี 

สามารถตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ และเอกชน และเปนแหลงศึกษา 

สังเกตการณ และหองปฏิบัติการทางการพิมพของสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการพิมพ ในป 2558 ใหบริการงาน

พิมพ 933 งาน จัดเปนงานพิมพหนังสือภาษาไทย 795 งาน และหนังสือภาษาอังกฤษ 138 งาน  

  กิจกรรม/โครงการเดน ไดแก โครงการ Logistics Consult เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ

โรงพิมพ โครงการ CU Carbon Neutral ผลิตสิ่งพิมพคารบอนเปนศูนย มีหนังสือเขารวมโครงการ 84 รายการ 

จำนวนรวม 607,680 เลม จำนวนกาซเรือนกระจกที่ชดเชย 207.17 ตัน และโครงการผลิตหนังสือเดนในรอบป 

เชน หนังสือปกษาพรรณในอุทยานจามจุรี หนังสือบรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ หนังสือรอยเรื่องจามจุรี 100 ป จุฬาฯ 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) หนังสือปฐมศตวรรษจุฬาสถาปตยกรรม 2460 – 2560 เลม 1 หนังสือตำราการแพทย  

ไทยเดิม (แพทยศาสตรสงเคราะห) ฉบับอนุรักษ หนังสือ Thailand Tourism Standards Directory และ

หนังสือ Mother and Child Health Handbook  
 

6. สถานีวิทยุ เปนสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ใหบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา สงกระจายเสียงในระบบ  

เอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ คลื่นความถี่ 101.5 MHz และสามารถรับฟงจากเว็บไซต www.curadio.chula.

ac.th เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู สาระบันเทิง อยางมีคุณภาพ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และใหการศึกษาแก

ประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง สมดังจุดมุงหมายแหงการเปนคลื่นความรูสูประชาชน โดยผลิตรายการที่

หลากหลายท้ังรายการประเภทขาว ความรู บันเทิง สารคดีความรู รายการความรูเกี่ยวกับสาขาอาชีพตาง ๆ 

รายการพิเศษ และมีการจัดประชุมสัมมนาตามวาระโอกาส 
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  ในป 2558 ไดจัดโครงการที่นาสนใจ ดังนี้ 

โครงการ 50 ปวิทยุจุฬาฯ ตามรอยพอวิถีการเรียนรูสู

เยาวชน เปนคายสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกใหได  

รูเรื่องราวและประโยชนของโครงการพระราชดำริ โครงการ

สัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค ประจำป 2558   

เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับสอบคัดเลือกและสรางแรง

บันดาลใจในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมใน จ.พิษณุโลก จ.ลพบุรี จ.อุบลราชธานี และ   

จ.นครศรีธรรมราช โครงการสรุปเขมฯ ครั้งที่ 11 เพื่อถายทอดความรูของคณาจารยจุฬาฯ ไปยังนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีประสงคจะสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยบรรยายเนื้อหา

วิชาที่ใชในการสอบ O – Net และ GAT/PAT รวม 8 วิชา โครงการผลิตรายการเปดประตูสูมหาวิทยาลัย Teen 

Style On TV เปนการผลิตรายการวาไรตี้เพื่อการศึกษา ออกอากาศทาง MCOT FAMILY 

 

3. การบริการวิชาการอื่นๆ  

นอกเหนือจากคณะ/สถาบัน และหนวยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยยังใหบริการวิชาการในรูปแบบและ

กิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลายลักษณะ ผานกิจกรรมตามวาระโอกาสตาง ๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยตรง หรือ

ดำเนินการรวมกันหลายหนวยงาน โดยดำเนินการทั้งกิจกรรมวิชาการ สรางความตระหนักรู เสริมสรางความ

ความคิด เสนอทางเลือกในประเด็นที่เปนปญหาเปนท่ีสนใจ การวิจัยเพื่อแกปญหาสังคมสิ่งแวดลอม และการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังใหบริการวิชาการในลักษณะพิพิธภัณฑ เพื่อการเผยแพรความรู สงเสริม

การอนุรักษ และการบริการในลักษณะหนวยงานดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 
 

3.1 การบริการวิชาการตามวาระโอกาสโดยหนวยงานตาง ๆ  

 ในโอกาสและวาระที่สังคมตองการองคความรูเพื่อการตัดสินใจหรือการแกปญหา มหาวิทยาลัย  

จัดเวทีเพื่อเสนอแนะ เปดโอกาสใหมีการวิจารณ ถายทอดองคความรูไปสูชุมชน โดยใชทรัพยากรทางวิชาการ 

ความเชี่ยวชาญตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหา ความตองการของสังคม 

เปนการดำเนินการโดยสวนกลางของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน หนวยงานภายในระดับตาง ๆ หรือเปนความ

รวมมือจากหลายหนวยงาน อันเปนการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการของสังคมและภายใน

มหาวิทยาลัย กระตุนใหเกิดการสรางองคความรูใหม ๆ ใหเขมแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่ง การใหบริการทางวิชาการ

ดำเนินการรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดเวทีสาธารณะ การแถลงขาว การเสวนา ประชุม การใหความเห็นทาง

วิชาการ การเผยแพรความรูผานทางทีวีสาธารณะ รายการทางวิทยุ การเปนวิทยากรบรรยาย ทั้งที่จัดเปนประจำ

และเปนครั้งคราวตามแตวาระโอกาส 
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 ในป 2558 จุฬาฯ มีโอกาสไดจัดบริการวิชาการ/กิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนมาก เชน  

 ดานการใหขอเสนอแนะตอสังคม มหาวิทยาลัยจัดแถลงขาวในประเด็นที่เปนปญหา หรือเปนที่

สนใจในหลายครั้งตลอดป เชน  

 การจัดแถลงขาว เรื่อง “ขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 โดยเสนอ 3 ประเด็นหลัก คือ 

ประเด็นดานนโยบายการคาและความสัมพันธระหวางประเทศ ประเด็นดานการบริหาร การจัดเตรียมและปฏิรูป

องคกรดานขนสงระบบราง และประเด็นดานการเตรียมความพรอมทางดานวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตลอดจนบุคลากร เพื่อผลักดันใหเปนนโยบายวาระแหงชาติที่รัฐบาลตองตระหนักพิจารณาถึงขอดีขอเสียใหรอบ

ดาน และเตรียมแผนการรองรับสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ อุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงประชาชนในประเทศ  

 การจัดแถลงขาว เรื่อง “ปญหาหมอกควัน พิบัติภัยธรรมชาติหรือฝมือมนุษย : RUN-CCDM มี  

คำตอบ พรอมแนวทางแกไข” โดยรวมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 7 มหาวิทยาลัยในเครือขายเพื่อการวิจัยดาน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัต ิ (Research University Network on Climate 

Change and Disaster Management : RUN-CCDM เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  

 จัดงานเสวนา “เอเชียศึกษา : ความทาทายในทศวรรษหนา” และ “ทางออกประมงไทยกับปญหา

การคามนุษย” เมื่อวันที่ 11 และ 15 พฤษภาคม 2558 เปนการเสวนาวิเคราะหและสรุปแนวโนมของ การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเอเชียและทิศทางของเอเชียศึกษาในอนาคต โดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ

ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา  

 จัดการสัมมนา เรื่อง “ความผันผวนของราคาสินคาเกษตร : วาระท่ีตองแกไข” เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2558 มีการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของหลากหลาย  

 จัดงานแถลงขาว เรื่อง “มหันตภัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง / เมอรสโควี” เมื่อวันที่ 5 

มิถุนายน 2558 เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและการปองกันการแพรระบาดของโรค ผูรวมแถลงขาว

ประกอบดวย ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
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คณะแพทยศาสตรฯ ศ.นพ.ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล ผูชวยอธิการบดี แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรปองกัน

และโรคติดเชื้อ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร  

 จัดงานแถลงขาว เรื่อง “ไฟไหมบอขยะซ้ำซาก.....แกอยางไร” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่

ไดเกิดเหตุไฟไหมบอขยะหลายครั้ง กอใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในวงกวาง เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับ

สาเหตุของปญหาไฟไหมบอขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแกไขปญหาไฟไหมบอขยะ การสรางความรูทาง

วิชาการใหกับผูที่เกี่ยวของในการปองกันเหตุ รวมถึงการระงับเหตุอยางถูกตอง 
 

 ดานการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เปนมรดกภูมิปญญาของสังคม เชน  

 จดังาน“สยามานุสสติ” เพือ่รำลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

เนื่องในวันมหาธีรราชเจา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร 
 

 ดานวิทยาศาสตรประยุกตกับประโยชนในสังคม เชน  

 จัดงานแถลงขาว เรื่อง “บทเรียนจากเนปาลสูไทย...รับมือแผนดินไหวอยางไร” วันที่ 30 เมษายน 

2558 เพื่อเผยแพรความรูและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแผนดินไหว รวมถึงการเตรียมความพรอมรับมือ

ผลกระทบจากแผนดินไหว ทั้งในเรื่องสาเหตุ ผลกระทบ การเตรียมความพรอมทางดานอาคารสิ่งกอสรางเพื่อ

รับมือแผนดินไหว รวมถึงผลกระทบทางดานสุขภาพจิตและการบำบัดเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ  

 จัดงานแถลงขาวผลงานนวัตกรรมสหสาขาวิชา “วิศวกรรมทางการแพทย” ซึ่งเปนความรวมมือ

ระหวางคณะแพทยศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นวัตกรรมที่เผยแพรในงาน เชน 

แขนหุนยนตควบคุมดวยคลื่นสัญญาณสมองเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เทาเทียม

คารบอนไฟเบอรสำหรับผูพิการขาขาด ชุดตรวจไตวายฉับพลันระยะเริ่มตนดวยชิปเคมีไฟฟาอิมมูโนเซนเซอร 

เปนตน  

 จัดเสวนา “ภัยพิบัติ : คนไทยพรอมรับมือแคไหน?” โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ   

รวมกับคลัสเตอรวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัต ิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558   

เพื่อสรางความตระหนักในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของภาคสวนตาง ๆ รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอมู  

ลองคความรูในการจัดการภัยพิบัติ 

 จัดแถลงขาว เรื่อง “ความสำเร็จในการใชอุปกรณอุดหลอดเลือด เพื่อรักษาโรคหัวใจพีดีเอในสัตว

เปนรายแรกของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เปนความรวมมือระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร 

และคณะแพทยศาสตร 

 การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ดูแลผูปวยไวรัสอีโบลาอยางไรใหปลอดภัย : ประสบการณตรงจาก

แอฟริกา” (Strategies for Reducing Ebola Mortality and Hospital Transmission: Lessons from the 

outbreaks in Africa) เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการแพรระบาดของไวรัสอีโบลา ซึ่ง

เปนความทาทายที่ประเทศไทยมิอาจหลีกเลี่ยง 
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 ดานบริการสังคม เปดศูนยเรียนรูเกษตรกรรมเมือง สยามกรีนสกายหรือ Siam Green Sky   

(Urban Agriculture Learning Center) ที่ชั้น 7 อาคารสยามสแควรวัน เปน Public Space ลอยฟาท่ีใหญ

ที่สุดในประเทศไทย ไดรับการออกแบบและพัฒนาข้ึนฃดวยแนวคิดหลัก 3 ประการคือ “เนนการเรียนรู ชูวิถี

เกษตร และสรางเครือขายสังคม” เปนสวนลอยฟาที่มีความสมบูรณ ทั้งในดานทัศนียภาพ ดานการเรียนรู และ

ดานสิ่งแวดลอม ชวยชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทำใหอุณหภูมิภายในอาคารและพื้นที่

ใกลเคียงลดลง ประหยัดคาไฟลงตอปไดมากถึง 2,000 บาทตอการปลูก 1 ตารางเมตร และใชเปนโครงการ

ตนแบบนำรองในการบริหารพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย โดยเปดบริการใหเขาชมทุกวันพุธและวันเสาร 

 จัดงานวันโยคะสากล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ซึ่งจัดข้ึนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร เพื่อ

สงเสริมใหบริหารสุขภาพกายและจิตดวยโยคะ โดยใชหลักพื้นฐานเบื้องตน โดยมีผูเช่ียวชาญระดับ ปรมาจารย

จากอินเดียเปนผูนำปฏิบัติโยคะ โดยไดรับความสนใจจากผูรักสุขภาพและการฝกโยคะมารวมงานเปนจำนวนมาก 

 นิทรรศการ “รักษสมอง” โดยศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร จัดแสดงนวัตกรรม

ตรวจโรค การปองกันโรคสมอง ระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ สยามพารากอน 

 กิจกรรมใหความรูสำหรับประชาชน เรื่อง “ความ เชื่อผิดๆ ในการใชยา” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 

2558 โดยคณะแพทยศาสตร 3 สถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช 

 โครงการ “สหเวชฯ อาสาดูแลชาวสระบุรี” โดยใหนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ทั้งสาขาเทคนิค

การแพทย กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร จัดบริการวิชาการ 3 โครงการ ไดแก อบรมเชิง

ปฏิบัติการ “รูไว ไกลโรคเรื้อรัง” เพื่อฝกทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) กิจกรรมสรางแรง

บันดาลใจ “อสม.นอย คอยเฝาระวัง” เพื่อเสริมความรู \และฝกหัดการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน

รุนเยาว (อสม.นอย) และอบรมเชิงปฏบิัติการ “กายภาพบำบัดเกื้อ อสม. โอบอุม เอื้อประชาชน” ใหความรูและ

ฝกทักษะ อสม.กลุมโอบอุม จาก 10 หมูบาน ไดพัฒนาศักยภาพในการใหการดูแลเบื้องตนแกผูปวยติดเตียง 
 

3.2 พิพิธภัณฑ จัดตั้งขึ้นเพ่ืออำนวยประโยชนในการศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกผูสนใจ และ

พิพิธภัณฑบางแหงจัดตั้งเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนตลอดทั้งป  

  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร : ความ  

   หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองตาง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ ความสัมพันธ และการ  

   ประยุกต ภายใตพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาจำแนกเปนหองแสดงนิทรรศการยอย ดังนี้  

   พิพิธภัณฑหอยทากของไทย : แสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย  

   พิพิธภัณฑแมลง : รวบรวมแมลงจากทั่วประเทศไทย ตัวอยางแมลงหายาก 

   พิพิธภัณฑเตา : แสดงตัวอยางเตาทั่วไป เตาหายากใกลสูญพันธุ  

   พิพิธภัณฑสัตวไมมีกระดูกสันหลัง : ตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ที่มาจากงานวิจัยและ  

    สื่อการเรียนการสอน 
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  พิพิธภัณฑธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร : ตัวอยางและวัฏจักรของหินแร ซากดึกดำบรรพ  

   ตาง ๆ รวมทั้งไดโนเสาร และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ 

  พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ คณะวิทยาศาสตร : หอสมุดพรรณไม นิทรรศการ  

   ความหลากหลายของพืช และเปนที่ปฏิบัติงานวิจัย 

  พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร : วิวัฒนาการของกลองถายภาพและ  

   ภาพถายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการพิมพและวัตถุพิมพ  

  พิพิธภัณฑปรสิตวิทยาในสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร : ตัวอยางปรสิตภายในและภายนอกของ  

   สัตวชนิดตาง ๆ 

  หอประวัติและหอเกียรติยศ คณะสัตวแพทยศาสตร : ประวัติความเปนมา การกอตั้งคณะ   

   แสดงรายนามคณบดี รวมทั้งเกียรติประวัติตาง ๆ ของบุคลากรและนิสิต 

  พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน คณะทันตแพทยศาสตร : ประวัติ รูปภาพอาจารยและนิสิต   

   รุนแรกๆ รวมทั้งเอกสาร และเครื่องมือเครื่องใชทางทันตกรรม  

  พิพิธภัณฑรางกายมนุษย คณะทันตแพทยศาสตร : รางกายและชิ้นสวนของมนุษย ดวยเทคนิค   

   plastinated human bodies 

  พิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร : ชิ้นเนื้อและอวัยวะตาง ๆ รวมท้ังหุนจำลอง  

   ทางการแพทย และแผนภาพอวัยวะ 

  พิพิธภัณฑสถานออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร : เนื้องอกและมะเร็งกระดูก หุนกระดูก  

   สันหลัง กายอุปกรณ 

  พิพิธภัณฑกุมารศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร : ตัวอยางและอุปกรณสำหรับแสดงประวัต ิ 

   ความเปนมาในดานกุมารศัลยศาสตร 

  หอประวัติ คณะแพทยศาสตร : ประวัติการกอตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะ  

   แพทยศาสตร 

  พิพิธภัณฑสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร : ประวัติเภสัชกรรมไทย อุปกรณการทำยาไทยต้ังแต  

   สมัยทวาราวดี เครื่องยาไทย สมุนไพร วิวัฒนาการรูปแบบการใชยาจากสมุนไพร 

  หอพระไตรปฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร : พระคัมภีรพระไตรปฎกที่บันทึกดวยอักษรของ  

   ชาติตาง ๆ พรอมพระคัมภีรบริวาร 

  พพิธิพสัดุไท-กะได คณะอกัษรศาสตร : แสดงขอมลูงานวิจยัเชงิสำรวจทางดานภาษา วฒันธรรม   

   และเครื่องแตงกาย ของกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาตระกูลไท-กะได 

  หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ และชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี : บริการ  

   เกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทย  
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  เรือนไทยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : เปนหมูเรือนไทยท่ีสรางดวยศิลปะของเรือนเครื่องสับ  

   ที่มีสัดสวนสวยงาม ประกอบดวย เรือนเครื่องดนตรีไทย เรือนเครื่องจักรสาน เรือนแสดง  

   ศิลปวัตถุ 

  พิพิธภัณฑพระตำหนักดาราภิรมย จ.เชียงใหม : นิทรรศการเกี่ยวกับพระปฐมวงศที่สืบเชื้อสาย  

   ในการครองเมืองเชียงใหม พระประวัติและของถวายอันเก่ียวเนื่องกับพระราชชายาเจาดารา  

   รัศมี รวมทั้งเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมลานนา 

  หอศิลปจามจุรี : จัดแสดงและเผยแพรผลงานทางศิลปะสูสาธารณชน 

  พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : เปนพระราชฐานสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5   

   เปนโบราณ สถาน และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร จัดแสดงงานตามวาระโอกาส 

  พิพิธภัณฑชลทัศนสถาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : ขอมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง 

  หอศิลปวิทยนิทรรศน : แหลงความรูทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นิทรรศการทางทัศนศิลป 

  พพิธิภณัฑพระเจรญิวศิวกรรม : จดัแสดงเครือ่งใช และอปุกรณการเรยีนการสอนดานวศิวกรรม  

   โยธาของพระเจริญวิศวกรรม  

  พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย : เปนอาคาร 5 ชั้น จัดแสดงหองรอยเรื่องจามจุรี 100 ปจุฬาฯ หอง  

   อุทยานจามจุรี หองศาสตรแหงมหาวิทยาลัย และโถงแสดงงานศิลปะของคณาจารย นิสิต และ  

   ศิลปนรับเชิญ  
 

3.3 หนวยงานดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 

  โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร : บริการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะทาง ดาน  

   ทันตกรรม โรคในชองปาก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมทั้งบริการ  

   ดานการวิจัยและทันตสารสนเทศ ศูนยขอมูลขอสนเทศทางทันตแพทยศาสตร 

  สถานปฏบิตักิารเภสัชกรชมุชน (โอสถศาลา) : ใหคำปรกึษา จำหนายยา อปุกรณทางการแพทย 

  โรงพยาบาลสัตวเล็ก : ใหบริการในการดานสุขภาพ ตรวจรักษาสัตว คลินิกฉุกเฉินนอกเวลา  

  โรงพยาบาลปศุสัตว จ.นครปฐม : บริการตรวจรักษาโรคปศุสัตวและสัตวเล็ก ฝกงานทางคลินิก   

   งานบริการฟารม สนับสนุนงานวิจัย รวบรวมและการสรางองคความรูใหมในวิชาการดาน  

   ปศุสัตว 

  หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร) : ประกอบดวย   

   คลินิกเทคนิคการแพทย คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร ให  

   บริการตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย บริการทางดานกายภาพบำบัด การบริการดาน  

   โภชนาการและการกำหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร ใหบริการโดย  

   คณาจารย และนักวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ถูกตองตามหลักวิชาการ รวดเร็วดวย  

   คาบริการที่เหมาะสม 
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  ศูนยประเมินทางจิตวิทยา : บริการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยาใหแกหนวยงานตาง ๆ   

   พัฒนาแบบประเมิน เผยแพรความรูทางจิตวิทยา บริการตรวจและวิเคราะหขอสอบหรืออาน  

   คำตอบขอมูลงานวิจัย โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยา  

  ศูนยสุขภาวะทางจิต: เพื่อการบูรณาการองคความรูทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการใหบริการ  

   เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางสุขภาวะทางจิต โดยเปนศูนยดานจิตวิทยาแหงแรกในประเทศที่ให  

   บริการทั้งดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการอยางครบวงจร ประกอบดวยบริการ  

   ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและแบบกลุม บริการสายดวนเยียวยาจิตใจ บริการอบรม  

   เชิงปฏิบัติการ บริการหองทดลองทางจิตวิทยา และบริการแหลงฝกประสบการณวิชาชีพนัก  

   จิตวิทยาการปรึกษา 

  ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : บริการรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บตางๆ   

   แกนิสิต บุคลากร และเปดบริการแกบุคคลท่ัวไป โดยไดรับความรวมมือบุคลากรผูเช่ียวชาญ  

   เฉพาะทางจากคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ  

   พยาบาลศาสตร และการสงตอกรณีฉุกเฉินหรือผูปวยหนักจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   

   สภากาชาดไทย  
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  ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ใหบริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย ทั้งบริการ  

   สถานที่ และอุปกรณการออกกำลังกาย ใหคำปรึกษา อบรมทักษะ การจัดแขงขัน การทดสอบ  

   สมรรถภาพทางรางกาย จัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ในป 2558 ไดดำเนินโครงการ/  

   กิจกรรม 16 โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย โครงการสงเสริมสุขภาพและความสามัคคีแก  

   จุฬาฯ 2 โครงการ โครงการท่ีจัดข้ึนแบบไมมีรายได 1 โครงการ และโครงการที่จัดขึ้นแบบมี  

   รายได 13 โครงการ มีโครงการเดน เชน การจัดการแขงขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ การ  

   แขงขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแขงขันแบดมินตัน CU OPEN   

   2015 Inspired by Thai PBS  
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 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจหลักอยางตอเนื่องมาเปน

ระยะเวลานาน ในภาพรวมการดำเนินกิจกรรมหลักมีหนวยงานสวนกลางเปนผูรับผิดชอบ ไดแก สำนักบริหาร

ศิลปวัฒนธรรม ดูแลงานดานพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑและหอศิลป หอประวัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และกิจกรรมทางศาสนาและคุณธรรม นอกจากนี้ ยังมีศูนยพุทธศาสนศึกษา รวมดูแลงานดาน

วิชาการทางพระพุทธศาสนา การดำเนินการอีกสวนหนึ่งเปนการจัดโครงการ/กิจกรรมจากทุกสวนงานของ

มหาวิทยาลัย ทั้งที่สืบตอเน่ืองมาตลอดทุกปตามวันสำคัญตาง ๆ หรือเปนไปตามวาระโอกาส มีผลดำเนินงาน  

โดยสรุป ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

1.1 การทำนุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 ประกอบดวย งานดานพฒันาและสงเสรมิศลิปวฒันธรรม (ดนตรแีละนาฏศลิป) งานดานพพิธิภณัฑ

ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป งานดานประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย  

 1.1.1 งานดานพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป) 

  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตาง ๆ ดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป เปนไป  

ตามพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุง อนุรักษ สงเสริม และเสริมสรางบรรยากาศทางศิลปะ

และวัฒนธรรมแกชุมชนภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบ และสังคมโดยรวม ใหเอื้อตอการรับรสทางศิลปะ 

รวมทั้งมุงสงเสริม คนควา อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถรักษามาตรฐานวิชาการทางศิลปะ   

เปนเสาหลักและผูนำ ทำใหมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมเปนชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โดยการ

ดำเนินงานในป 2558 จำแนกเปน 12 หัวขอ ดังนี้  

  (1) จัดรายการวิทยุทางดนตรีไทย 2 รายการ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz  

   จัดรายการ “จุฬาวาทิต” และรายการ “ดนตรีไทยมีคุณอดุลยคา” ทุกวันเสารและ

อาทติย โดยผูอำนวยการสำนักบรหิารศิลปวฒันธรรมเปนผูดำเนนิรายการ รวมกบัวทิยากรอาจารย ดร.สริชิยัชาญ 

ฟกจำรูญ (ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย) รวม 100 ครั้งตอป จากการสำรวจพบวามีผูสนใจรับฟง

เปนจำนวนมาก เปนชองทางเผยแพรใหเกิดความเขาใจในดนตรีไทย และชวยประชาสัมพันธกิจกรรมทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย   
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  (2) การแสดงปพาทยดึกดำบรรพ  

   เปนรายการแสดงที่จัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 26 

มีนาคมของทุกปที่หอประชุมจุฬาฯ โดยในปนี้เปนปมหามงคลเนื่องดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงไดมีการจัดการแสดงชุด “หกสิบพรรษาราชสุดาภิวันทน” 

บทประพันธโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร บรรเลงโดยวงสายใย

จามจุรี ซึ่งเปนวงดนตรีของคณาจารย บุคลากร และนิสิตเกา ประพันธทำนองดนตรีและเรียบเรียงขึ้นใหม โดย 

อาจารย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจำรูญ (ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย) จัดการบรรเลงรวมกับวงดนตรี

สากลสโมสรนิสิต (C.U. band) ไดอยางสอดคลองกัน รวมท้ังจัดการแสดงปพาทยดึกดำบรรพโดยนิสิตปจจุบัน

และนิสิตเกาในนามวงจุฬาวาทิต รวมเฉลิมฉลองถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกลาวดวย โดยมีผูเขารวมเฝา

ทูลละอองพระบาทเต็มหอประชุม รวมผูรวมงานทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน  

  (3) การแสดงดนตรีและนาฏศิลป “รายการจุฬาวาทิต” 

   เปนการแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง ณ หอแสดง

ดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม ทุกวันศุกรแรกเดือนเวนเดือน ในปนี้จัดการแสดงเปนครั้งที่ 185-190 รวม 6 ครั้ง 

เชน วงดนตรีไทยคณะครุศาสตร วงชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาฯ วงดนตรีไทยจามจุรีศรีจุฬาฯ และวงดนตรี

ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร มีผูเขาชมทั้งนิสิต อาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ประมาณ 1,000 คน  

   ทั้งนี้ รายการแสดงดนตรีและรายการวิทยุจุฬาวาทิตไดรับรางวัลนริศรานุวัติวงศ 

ประจำป 2558 จากมูลนิธินริศรานุวัติวงศ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่โดดเดนในการอนุรักษและเผยแพรดนตรีและ

นาฏศิลปไทย  

  (4) รายการแสดงดนตรี “ฟงดนตรีที่จุฬาฯ”  

   เปนรายการแสดงดนตรีที่จัดข้ึนทุกวันศุกรแรกเดือนเวนเดือนสลับกับรายการ  

จุฬาวาทิต ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม โดยจัดแสดงดนตรีรวมสมัยเพื่อเปดพื้นที่ความสนใจของนิสิต
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และบุคลากรที่ชื่นชอบบทเพลงในลักษณะอื่น ๆ ใหมากขึ้น เชน วงเครื่องสายผสมไวโอลินและเปยโน เพลินเพลง

อภิรมย การแสดงคณะเพชรจรัสแสง และการบรรเลงเปยโนเพลงไทย “สดับถอยรอยเรียงสำเนียงสวรรค” 

อำนวยการบรรเลงโดย ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี มีผูรวมกิจกรรมและ

เขาชมประมาณ 1,500 คน  

  (5) พิธีไหวครูดนตรีไทย 

   จัดขึ้น ณ เรือนไทยจุฬาฯ เปนประจำทุกป ประมาณสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม 

เพื่อรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทยและเพื่อสรางความสามัคคีในหมูนักดนตรี ในปนี้ จัดข้ึนในวันท่ี   

26 – 27 สิงหาคม 2558 โดยมีพิธีสวดมนตเย็น พิธีเลี้ยงพระเชา และพิธีไหวครูและครอบดนตรีไทยตามแบบ  

อยางธรรมเนียมปฏิบัติ โดย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจำรูญ ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย เปนผูประกอบ

พิธี มีนิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูรับเชิญจากหนวยงานอื่น ๆ รวมงานประมาณ 400 คน  

  (6) กิจกรรมการอนุรักษมรดกไทย 

   ดำเนินการเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนมรดกทรงคุณคาของชาต ิ โดยในปนี้ 

ประกอบดวย 

   - การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “วงปชวากลองแขกในงานพระราชพิธี” รวมกับ

สาขาวิชาดุริยางคไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 

   - การประพันธบทและบรรจุเพลง บันทึกเสียงจัดทำแผนซีดีเพลงเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย ในความควบคุมของ

ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัย (อาจารยบุญชวย โสวัตร) จัดทำเผยแพรจำนวน 2,000 ชุด 

   - จัดทำแผนซีดีเพลงเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสที ่ อาจารย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจำรูญ 

ไดรับการคัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2558 จัดทำเผยแพรจำนวน 2,000 ชุด 
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  (7) หอสมุดดนตรีไทย 

   มหาวิทยาลัยดำเนินการสรางขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูลดานดนตรีไทยดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอมูล

สวนใหญบันทึกไวตามโครงการบันทึกขอมูลเพลงไทยท่ีดำเนินการมากวา 25 ป และท่ีไดรับมอบจากผูที่ใหการ

สนับสนุนตาง ๆ ซึ่งหาไดยากยิ่งในปจจุบัน หอสมุดดนตรีไทยตั้งอยูที่ชั้น 3 อาคารศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 

สวนใหบริการฟงเพลง ชมวีดีทัศนและคนควาหนังสือทางดนตรีไทย สวนนิทรรศการถาวรจัดแสดงเครื่องดนตรี

ไทยปพาทยดึกดำบรรพ และสวนนิทรรศการหมุนเวียนซ่ึงในปนี้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง พระปรีชาทางดนตรีไทย มีผูเขาคนควา ใชบริการ และเยี่ยมชม ทั้งนิสิต 

นักศึกษาชาวไทยและนานาชาติที่ศึกษาและสนใจทางดนตรีไทย เชน โครงการบริการวิชาการแกนักศึกษามหา

วิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน  

  (8) การแสดงของวงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ

ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

   ในป 2558 มีการจัดกิจกรรมและการแสดงตอเนื่องทั้งป รวม 25 ครั้ง ประกอบดวย 

การแสดงของวงซิมโฟนี วงเครื่องสาย วงวิโอลา คณะนักรองประสานเสียง วงเครื่องเปา วงเครื่องจังหวะ   

วงเครื่องลมไม ทั้งในหอประชุม และหอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะของเทศกาลดนตรี   

“ชวนฟงเพลงบรรเลงท่ีจุฬาฯ” รวมทั้งเผยแพรสัญจรไปยังสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยและ  

ตางจังหวัด นอกจากนี้ ในระดับนานาชาติไดรวมกับมหาวิทยาลัยและองคกรทางดนตรีในตางประเทศเชิญ  

นักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาทำการแสดงและอบรมเฉพาะทางของเครื่องดนตรีตาง ๆ หลายครั้ง เชน 

   - การแสดงวงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 

   - การแสดงของวงเดอะวิโอลา เลิฟเวอร ซึ่งเปนวงวิโอลาขนาดใหญวงเดียวใน

ประเทศไทย เปนการรวมตัวของนักวิโอลา บรรเลงบทเพลงที่ปรับปรุงขึ้นเปนการเฉพาะ ควบคุมและอำนวยการ

โดย ผูชวยศาสตราจารย พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย ในปนี้จัดแสดงใน

ชือ่ “เสยีงสรวงสูดวงแกว” ในโอกาสครบรอบ 90 ป วนัประสูต ิสมเดจ็เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สริโิสภาพณัณวดี 

โดยจัดการแสดงในมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง และโครงการสัญจรไปแสดงเผยแพร ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

จังหวัดเพชรบุรีอีก 1 ครั้ง รวมกับมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา 

   - การแสดงคณะนกัรองประสานเสยีง 2 ครัง้ ณ หอแสดงดนตร ีอาคารศลิปวฒันธรรม 

   - การแสดงเชมเบอรมิวสิค โดยวงเครื่องเปา วงเครื่องสาย 5 ครั้ง ณ หอแสดงดนตรี 

อาคารศิลปวัฒนธรรม 

   - เทศกาลชวนฟงเพลงบรรเลงที่จุฬาฯ “Art Music Fest” เปนเทศกาลแสดงดนตรี

ตะวันตกในหลากหลายลักษณะ โดยแสดงทั้งหมด 4 รายการแสดง 
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   - การแสดงของวงเครื่องสายแหงจุฬาฯ 1 ครั้ง 

   - การแสดงของวงเครื่องจังหวะ 1 ครั้ง  

  (9) การเขาแขงขันและสรางชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  

   วงคลาริเน็ตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขารวมการประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ 

และไดรับโอกาสใหแสดงศักยภาพนำชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยหลายครั้ง แสดงถึงการมีวงดนตรีที่มีมาตรฐาน

สากล ผลงานในป 2558 ไดแก 

   - เขาแขงขันในรายการ 7th International Youth Music Festival I. 2015 ณ   

กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก ในวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558 ไดรับรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล ไดแก 

ประเภท Ensembles with free instrumentation - up to 35 years และ ประเภท Ensembles with free 

instrumentation - adult orchestras 

   - ไดรับเชิญจากสถาบันดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนา (Die Universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien) รวมจัดการแสดงคอนเสิรต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย   

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป 

ที่ทรงดำรงตำแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

   - ไดรับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จัดวง 

Clarinet Quartet แสดงในงานเลี้ยงรับรองพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงเวียนนา  

   - ไดรบัคดัเลอืกจากสมาคมคลาริเนต็นานาชาต ิ (International Clarinet Association) 

เขารวมแสดงในเทศกาลคลาริเน็ตนานาชาติ “ClarinetFest® 2015” ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน วันที่ 

22 - 26 กรกฎาคม 2558 
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  (10) การแสดงดนตรีและนาฏศิลปรวมกับองคกรและสถาบันนานาชาติ  

   มหาวิทยาลัยมีการแลกเปล่ียนและรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนของประเทศตาง ๆ จัดกิจกรรมการแสดง ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เชน 

   - โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต กับกระทรวงวัฒนธรรม เกาหลีใต  

   - โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-ไตหวนั และการแสดงจากทูตวฒันธรรมเยาวชน 

   - โครงการอบรมเยาวชน YES ACADEMY รวมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

ประเทศไทย 

   - การแสดงกีตารฉลองความสัมพันธไทย-เบลเยี่ยม ครบ 110 ป  

  (11) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่รวมและสนับสนุนหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลปทั้งไทยและตะวันตก รวมกับ  

หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ครั้ง เชน  

   - งาน “110 ป ครูละเมียด จิตตเสวี” 

   - การแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลปไทยเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 

   - งาน “100 ปผันผานวันวารดุริยบรรณ” รวมกับสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป พาท

ยกุลการดนตรีและคณะศิลปกรรมศาสตร  

  (12) การแตงตั้งศิลปนแหงมหาวิทยาลัย 

   ดำเนินการใหมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนศิลปนแหงมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทาน 

เพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษาในการจัดกิจกรรม และการดำเนินงานทางวิชาการดนตรีและนาฏศิลป โดยเปนศิลปน

แหงมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ทานเดิมสืบตอเนื่องจากปที่แลว ทั้งนี้ ศิลปนแหงมหาวิทยาลัยไดชวยแนะนำชวยเหลือ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพดี ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทางดานศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 

   (1) ผูชวยศาสตราจารย พันเอกชูชาติ พิทักษากร ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีตะวันตก   

(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีตะวันตก) 

   (2) อาจารยนพรตัน หวังในธรรม ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

   (3) อาจารย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจำรูญ ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย (ปจจุบันดำรง

ตำแหนงอธิการบดีสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป และศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย)  
 

 1.1.2 งานดานพิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป 

  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม จัดดำเนินการพิพิธภัณฑ 

พรอมทั้งการรวบรวม อนุรักษ เผยแพรผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมดำเนิน
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งานหลายรูปแบบ ไดแก โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม หอศิลปจามจุรี นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑแหงมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑพระตำหนักดาราภิรมย พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เรือนไทย 

โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรม โครงการบันทึกจุฬาฯ และงานจัดทำสื่อตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  (1) โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม 

   มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการตอเนื่องมากวา 30 ป จนนับไดวาเปนแหลงสะสมงาน

ศิลปกรรมที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย และเปนสถาบันอุดมศึกษาอันดับตนที่มีผลงานศิลปกรรมจำนวนมาก 

สามารถเปนแหลงอางอิงทางการศึกษาประวัติศาสตรศิลปกรรมรวมสมัย และแสดงพัฒนาการของวงการศิลปะได

ในระดับหนึ่ง  

   ในป 2558 นี้ ไดคัดเลือกผลงานของ ศิลปน พันธุศักดิ์ จักกะพาก จำนวน 2 ภาพ เปน

ผลงานจิตรกรรมแนวพฤกษศาสตร (Botanical Art) ถูกถายทอดผานสื่อสีน้ำเพียงอยางเดียว ศิลปนมีความ

แมนยำแมไมรางภาพกอนลงสีก็สามารถเก็บรายละเอียดทุกสวน พรอมถายทอดความงามตามธรรมชาติจากวัตถุ 

3 มิติ ใหเห็นเปน 2 มิติลงบนกระดาษ จึงนับไดวามีคุณคาทั้งในแงสุนทรียศาสตร และวิชาการศิลปะสมัยใหมของ

ประเทศไทย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยอยูระหวางออกแบบภูมิทัศนเพื่อจัดตั้งประติมากรรม “บัณฑิตจุฬาฯ” 

โดยประติมากร นางสาวอรวี บำเพ็ญ ซึ่งจะตั้งบริเวณดานหลังอาคารจักรพงษตอไป  

  (2) หอศิลปจามจุรีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 1-2 อาคารจามจุรี 8 เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสรรคงาน

ศิลปะของนิสิต นักศึกษา บุคลากร ศิลปนและวงการศิลปะในประเทศไทย โดยจัดใหเปนพื้นที่ในการเผยแพรผล

งานสรางสรรคตอสายตาประชาชม สาธารณชน และชาวตางชาติ มุงหวังประโยชนทางการศึกษาทางดานศิลปะ
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ดานทัศนศิลป เรขศิลป ฯลฯ เปนหลัก ปจจุบันมีนิทรรศการหมุนเวียนกวา 30 นิทรรศการตอป และเปนที่รูจักกัน

ดีในกลุมผูชื่นชมงานศิลปะและกลุมศิลปนในระดับชาติและนานาชาติ  

  (3) นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม  

   เปนหองนิทรรศการขนาดใหญ พื้นท่ีจัดแสดง 346 ตารางเมตร มุงเนนการจัดแสดง

ผลงานของศิลปนระดับผูทรงคุณวุฒิและงานศิลปะขององคกรระดับนานาชาติ รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งในปที่ผานมามีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญ เชน 

   - นิทรรศการ “ทัศน ทัศน ทัศน” โครงการรินน้ำใจสูจุฬาฯ เพื่อปรับปรุงหอประชุม

จุฬาลงกรณ จัดแสดงผลงานศิลปะของผูบริหารและคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   - นิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแหงโทโฮขุ ญี่ปุน” โดยเจแปนฟาวนเดชั่น 

กรุงเทพฯ รวมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม 

   - นิทรรศการผลงานภาพถาย “ปทุมสรัส จังหวัดวัง” โดย ผูชวยศาสตราจารย   

ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

   - นิทรรศการ “Forms of Devotion: the Spiritual in Indian Art” เพื่อเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 

พรรษา โดยสถานทูตอินเดีย และศูนยวัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทย รวมกับศูนยอินเดียศึกษาและสำนัก

บริหารศิลปวัฒนธรรม 

  (4) พิพิธภัณฑแหงมหาวิทยาลัย 

   จดัตัง้ขึน้เพือ่จดัแสดงเกยีรตปิระวตัแิละความเกีย่วเนือ่งระหวางจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

กับความเจริญกาวหนาของสังคมตามลำดับ โดยมีพื้นที่จำนวน 4 ชั้น แสดงนิทรรศการถาวรในชั้น 2-4 และ
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นิทรรศการหมุนเวียนในชั้น 1 ปจจุบันเปนสถานที่ตอนรับผูมาเยือนอยางสม่ำเสมอ มีการใหบริการนำชมแบบหมู

คณะและแบบชมนิทรรศการดวยตนเอง  

   หองนิทรรศการถาวร ชั้น 2 หอง “ศาสตรแหงมหาวิทยาลัย” บอกเลาเรื่องราวและ

พัฒนาการของศาสตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ชั้น 3 หอง “อุทยานจามจุรี” แสดงแบบจำลอง (Model) ของ

อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยแบงตามยุคสมัยของการกอสราง ชั้น 4 หอง “รอยเรื่องจามจุรี 100 ป จุฬาฯ”  

   หองนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 จัดแสดงผลงานศิลปะของนิสิต คณาจารย และ

บุคลากร ดานทัศนศิลป ออกแบบเรขศิลป แฟช่ัน เซรามิก และงานดานสถาปตยกรรมตาง ๆ ประมาณ   

12 นิทรรศการตอป ซึ่งในปที่ผานมามีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญ เชน นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “INDIA THROUGH THE LENS OF HRH PRINCESS 

MAHA CHAKRI SIRINDHORN” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ศิลปน/ผูจัดแสดงผลงาน จัดโดยสถานทูตอินเดีย ศูนยวัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทย 

รวมกับศูนยอินเดียศึกษาและสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการ และพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ  

  (5) พิพิธภัณฑพระตำหนักดาราภิรมย จังหวัดเชียงใหม  

   พระตำหนักดาราภิรมยในพระราชชายาเจาดารารัศมีเปนมรดกล้ำคาของแผนดินที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับเกียรติใหเปนผูสืบทอดและพิทักษรักษา โดยบูรณะและจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ

สิ่งของเครื่องใชอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจาดารารัศมีและพระกรณียกิจตาง ๆ ของพระองคทาน พิพิธภัณฑ

เปดใหเขาชมทุกวันยกเวนวันจันทร เวลา 09.00 - 18.00 น. 
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   มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการดาราภิรมยสัญจรโดยนำนักเรียนนักศึกษาในชุมชนโดย

รอบพระตำหนักไปทัศนศึกษาเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและสืบสาน

งานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป จัดกิจกรรมงานวันสำคัญ 4 งาน คือ กิจกรรมวันพระราชชายาเจาดารา

รัศมี กิจกรรมวันคลายวันประสูติ กิจกรรมงานปใหมเมืองและฉลองกูเจาหลวงเชียงใหม และงานวัฒนธรรม

ประเพณีลานนาที่เกี่ยวของ และงานนิทรรศการประจำป จำนวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมและกิจกรรมรวมกับชุมชน รวมประมาณ 15 กิจกรรมตอป มีผูเขาชมและรวมงานกวา 35,000 คน  

  (6) พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

   พระจุฑาธุชราชฐานเปนพระราชวังบนเกาะแหงเดียวในประเทศไทย สรางขึ้นในสมัย

รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยไดรับมอบสิทธิการใชที่ดินจากกรมธนารักษในป พ.ศ.2521 โดย  

ใชพื้นที่ประมาณ 5 ไร จัดต้ังสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต พื้นที่อีกประมาณ 219 ไร 

ประกอบดวย อาคาร 5 หลัง สระ บอ ธาร พุ น้ำตก 27 แหง บันได 21 บันได สวน ถ้ำ และทางเดิน ทั้งหมด  

ลวนเปนชื่อพระราชทานทั้งสิ้น จัดแสดงเปนพิพิธภัณฑโบราณสถานและสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร

ตั้งแตป 2547 และตั้งแตนั้นมา 

  ในป 2558 มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน ดวยงบประมาณจากกรม

ศิลปากรประมาณ 20 ลานบาท สวนการดำเนินงานประจำไดจัดกิจกรรม เชน งานวันวิสาขปุรณมี ตามรอย

พระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาพระราชฐาน กิจกรรมวันปย

มหาราช โครงการใหความรูเกี่ยวกับพระราชฐานแกนักเรียน ชาวบาน และหนวยงานราชการบนเกาะ จัดอบรม

ยุวมัคคุเทศก เพื่อเสริมสรางความสนใจในเชิงอนุรักษแกเยาวชนของชาติ มีผูเขาชมและรวมกิจกรรมในปนี้

ประมาณ 135,000 คน  

  (7) เรือนไทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญที่จะเสริมสรางบรรยากาศทาง

วัฒนธรรมไทยรวมกับชุมชนโดยรอบ จึงกำหนดใหมีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่มีสวนซึมซาบเขาไปในวิถี  

การดำรงชีวิตของสังคม โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนของชาติที่เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ดวย  

เหตุดังกลาวประกอบกับความคิดที่จะสรางสรรคถาวรวัตถุเพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม  

พระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก รวมท้ังในโอกาสครบ

รอบ 70 ปแหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรือนไทยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงสรางข้ึนเพื่อ

สนองวัตถุประสงคขางตน โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธานในพิธีสวดมนตขึ้นเรือนไทยและทรงดนตรีเฉลิมฉลอง ตั้งแตป พ.ศ.2531 

ปจจุบันเรือนไทยฯ เปนสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  



  117

   ในป 2558 มีการปรับปรุงภูมิทัศนและตัวเรือนไทยใหมีความงดงามสมบูรณเชนเดิม 

นับเปนความภูมิใจอยางยิ่งสำหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีมีหมูอาคารเรือนไทยที่งดงาม เปนแหลงขอมูลทาง

ดนตรีไทยในรูปแบบตาง ๆ เปนแหลงจัดกิจกรรมการอนุรักษและเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรี

และนาฏยศิลปที่เกี่ยวของ และยังเปนการสืบทอดงานสถาปตยกรรมไทยไวใหนิสิตนักศึกษาตอไป นอกจากนั้นยัง

เปนการเสริมสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมในชุมชนมหาวิทยาลัยอีกดวย  

  (8) โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรมทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีผลงานศิลปกรรมและส่ิงทรงคุณคาทางประวัติศาสตรเปน

จำนวนมาก สิ่งเหลานี้มักเปนของเปราะบาง การจะซอมแซมสงวนรักษานั้นตองระวังมิใหเกิดความเสียหายไป

มากกวาเดิม เพราะการทำขึ้นใหมเปนการทำลายคุณคาทางประวัติศาสตรศิลปกรรมและโบราณวัตถุของสิ่งนั้น ๆ 

ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงดำเนินโครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรมทรงคุณคา มีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเปน  

ผูดำเนินงานอนุรักษซอมแซม ในปที่ผานมาไดดำเนินงานอนุรักษภาพเสร็จสิ้น จำนวน 5 ภาพ เชน ภาพพระ  

บรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ภาพพระบรมสาทิสลักษณพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และภาพพระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 7 โดยใชระยะเวลาดำเนินงาน 16 เดือน 

   และในป 2558 ดำเนินการอนุรักษภาพผลงานศิลปกรรมจำนวน 5 ภาพ ดังนี้ ภาพ

พระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ภาพพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวง

พิษณุโลกประชานาถ และภาพผลงานของศิลปนถวัลย ดัชนี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)   

พ.ศ.2544 ชื่อภาพ “ทางสายกลางหมายเลข 1, หมายเลข 2, และหมายเลข 3” ระยะเวลาการดำเนินงาน   

12 เดือน  

  (9) โครงการบันทกึจฬุาฯ “บนัทกึจฬุาฯ เพือ่สบืคน เผยแพร คณุคาแหงมหาวิทยาลัย” 

   มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอสาระ คุณคา และความดีเดนทั้งหลายใหเปนที่ประจักษแก

ประชาชน เพื่อความภาคภูมิใจและเพื่อจารึกอีกหนาหนึ่งของประวัติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปที่ผาน

มาไดดำเนินการจัดทำบันทึกจุฬาฯ จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 

   บันทึกจุฬาฯ ลำดับที่ 6 “แบบจำลองหอประชุมจุฬาฯ” เทคนิคทองเหลืองและ  

      สำริด เพื่อใชเปนที่ระลึกในกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

   บันทึกจุฬาฯ ลำดับที่ 7 ประติมากรรม “คือฉัน..บัณฑิตจุฬาฯ” เทคนิคทองเหลือง  

      และสำริด เพื่อมอบแกนิสิตเกาทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย  
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  (10) งานจัดทำสื่อตาง ๆ ทางศิลปวัฒนธรรม 

   เพือ่เผยแพรผลงานทางศลิปวฒันธรรมสูสาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ในปนี ้ไดแก 

   - แผนซดีดีนตรไีทยเฉลมิพระเกยีรต ิ“หกสบิพรรษาราชสดุาภวินัทน” 1 ชดุ 2,000 แผน 

   - แผนวีดิทัศนปพาทยดึกดำบรรพ 1 ชุด 2,000 แผน 

   - แผนวีดิทัศนแนะนำดนตรีในมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 1 แผน 

   - แผนทีเ่ชงิศลิปวฒันธรรมในมหาวทิยาลยั (เตรด็เตรฉบับ 1.1 และ 2) 20,000 ฉบับ 

   - หนังสือ 10 ป พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน 1,000 เลม 

   - หนังสือกฐินทาน : ปทุมวนาราม 1,500 เลม 
 

 1.1.3 งานดานประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยมอบหมายใหหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหลักสวนกลาง

ทำหนาที่ดูแลงานดานประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย งานดานจัดการเอกสารและวัตถุทรงคุณคา 

และโครงการอบรมสัมมนาและการเผยแพรเกี่ยวกับผลงาน วันสำคัญและบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย การ

เฉลิมพระเกียรติคุณองคพระผูสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระบรมวงศานุวงศที่เก่ียวของและสถาบันพระ

มหากษัตริย  

  ในป 2558 นี ้ยงัคงอยูระหวางการปรบัปรงุอาคารจักรพงษตอเนือ่งจากปทีผ่านมา สามารถ

จดันิทรรศการชัว่คราว เรือ่ง “การรบันองใหมของจฬุาฯ” ได 1 นทิรรศการ และมกีารดำเนนิงานในสวนอืน่ ๆ ดงันี ้
 

  (1) กิจกรรมมัคคุเทศกนำชมจุฬาฯ  

   เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจทั้งภายในและภายนอกไดเยี่ยมชม พรอมทั้งรับทราบขอมูลที่

ถูกตองเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจและความผูกพันของชาวจุฬาฯ ที่มี
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ตอมหาวิทยาลัย ตอชุมชนชาวจุฬาฯ ดวยกัน และเปนการเผยแพรเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูสังคม 

โดยผูเขารวมโครงการสามารถตอนรับผูมาเยือนมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  

  (2) รายการวิทยุ  

   จัดรายการ “รูลึก รูชัดกับหอประวัติจุฬาฯ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คลื่น 

101.5 MHz ทุกวันอาทิตย เวลา 12.05-12.30 น. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติจุฬาฯ ประวัติการ

อุดมศึกษาของไทย รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณสำคัญในอดีตถึงปจจุบันของจุฬาฯ และสถาบันพระมหากษัตริย 

จำนวน 52 ครั้ง   

  (3) งานใหบริการสืบคนขอมูล  

   หอประวัติมีสวนจัดเก็บเอกสารสำคัญและวัตถุทรงคุณคาของมหาวิทยาลัยอยูที ่  

ชั้น 15 ของอาคารบรมราชกุมารี เปดใหผูสนใจเขาคนควาขอมูลไดในวันและเวลาปฏิบัติงาน มีสวนงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเขาคนควาขอรับบริการจำนวนมาก เพื่อนำไปใชในการจัดทำประวัติสวน

งาน หนังสือ และสิ่งพิมพเผยแพรตาง ๆ 

  (4) งานชำระเอกสารและโครงการพัฒนาจดหมายเหตุ  

   ดวยมหาวิทยาลัยมีขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมาก 

ที่มีลักษณะและประเภทของเอกสารแตกตางกัน ทั้งในแงของชวงเวลาและเหตุการณตาง ๆ เพื่อใหสามารถให

บริการและจัดเก็บอยางเปนระบบที่สมบูรณ จึงดำเนินการชำระเอกสารและพัฒนาการจัดเก็บจดหมายเหตุ เพื่อ

เตรียมการใหมีความสมบูรณเปนมาตรฐานระดับชาติเมื่อครบวาระ 100 ปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง  

ขณะนี้อยูในระหวางดำเนินการชำระเอกสาร รวมทั้งเตรียมการจัดทำระบบในการจัดเก็บและใหบริการ นอกจาก

นี้ ยังดำเนินการอนุรักษเอกสาร ภาพ วัตถุทรงคุณคาจำนวนมาก และจัดทำสำเนาดวยส่ือมัลติมีเดียสารสนเทศ

เพื่อการจัดเก็บและใหบริการ 
 

1.2 ศาสนาและคุณธรรม 

 มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและเผยแพรคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ  

มุงเสริมสรางใหประชาคมจุฬาฯ เปนผูเพียบพรอมดวยความรูและคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดย

การจัดกิจกรรมที่เปนการอนุรักษประเพณีที่ดีงาม การสถาปนาองคความรูและหลักปฏิบัติทางศาสนา ใหซึมซาบ

เปนสวนหน่ึงในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมหาวิทยาลัย โดยไดดำเนินการตาง ๆ ในลักษณะกิจกรรมเนื่องดวย  

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การบรรยายและอภิปรายธรรม โครงการที่รวมเสริมการสรางความรูและ

ประสบการณทางธรรม โดยมหาวิทยาลัยมอบใหธรรมสถานสังกัดสำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบหลัก 

นอกจากนี้ ยังมีศูนยพุทธศาสนศึกษาดูแลกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
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 1.2.1 กิจกรรมทางศาสนาที่ดำเนินการเปนประจำและตอเนื่อง 

  (1) กิจกรรมเนื่องดวยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

   เปนกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษประเพณีที่ดีงามทางศาสนา มุงหวังใหเปนโอกาสใน

การกลอมเกลาจิตใจ และเผยแผหลักธรรมในศาสนา ตลอดจนเปนสื่อรวมใจใหเกิดความสมัครสมานและสามัคคี

ในหมูนิสิตและบุคลากร และยังเปนโอกาสประกอบกิจอันเปนกุศลและสัมมาปฏิบัติรวมกัน โดยจัดกิจกรรม ดังนี ้

    งานมาฆบชูา 4 มนีาคม 2558 ณ อาคารธรรมสถาน มผีูรวมงานประมาณ 250 คน 

    งานวสิาขบูชา 1 มถินุายน 2558 ณ อาคารธรรมสถาน มผีูรวมงานประมาณ 350 คน 

    งานอาสาฬหบูชา 30 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารธรรมสถาน มีผูรวมงานประมาณ   

     300 คน 

    งานหลอเทียนจำนำพรรษา 10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารธรรมสถาน มีผูรวม  

     งานตลอดทั้งวันไมนอยกวา 1,000 คน นำเทียนไปถวายวัดมกุฏคีรีวัน วัดเขา  

     แผงมา จังหวัดนครราชสีมา และวัดปปผลิวนาราม จังหวัดระยอง มีผูรวมเดินทาง  

     ไปถวายเทียน 258 คน 

   โครงการอบรมธรรม “เบิกบานดวยโมกขธรรม” ในชวงเขาพรรษา จัดกิจกรรม

เชิญชวนนิสิตและชาวจุฬาฯ ศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยพาไปสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น 

เดินจงกรม ทำสมาธิ สนทนาและฟงธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ทุกวันเสาร รวม 12 ครั้ง มีผูรวม

โครงการแตละครั้งจำนวน 86 คน  
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  (2) กิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม  

   เพื่อใหความรูและแนะนำการปฏิบัติใหเกิดความเขาใจลึกซึ้ง รูรอบ รูลึก ถึงแกนแท

ของหลักธรรมในศาสนา โดยจัดการบรรยายและอบรมดานปฏิบัติ ทุกวันทำการ เวลา 17.00-19.00 น. และ  

ทุกวันอาทิตยเวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารธรรมสถาน (ยกเวนเดือนพฤษภาคมและธันวาคมของป) รวม   

262 คร้ัง มีผูเขาฟงครั้งละประมาณ 15-45 คน และบันทึกเสียงในระบบ MP3 เผยแพรในเว็บไซต http://www.

dharma-centre.chula.ac.th มีวิทยากรหลัก คือ ศ.กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย   

พระเมธิโนภิกขุ (วิโมกข) พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน พญ.อมรา มลิลา อ.ไชยวัฒน กปลกาญจน อ.การตารรี ซิงห   

ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม อ.ผดุง ลาภานันต ครูแฟง ภก.วิชิต แวดวงธรรม คุณชุติธร   

มัลลิกะมาส คุณนันทวัฒน บุญชัยเสรี คุณวุฒิ วิพันธพงษ อ.รุงอรุณ จันทรสงคราม อ.ปยะลักษณ ถิรสุนทรากุล   

อ.ชัยรัต พงศพันธุภาณี และภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ  

  (3) โครงการธรรมทัศนาจร  

   เปนการพาสมาชิกไปรูจักพระภิกษุและบุคคลผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในวัด สถานศึกษา 

และสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นาสนใจและเปนที่ยอมรับในสังคม เพื่อเปดมิติการศึกษาและปฏิบัติธรรมใหกวางขวาง

ขึ้น ฟงธรรม บำเพ็ญบุญ ถวายสังฆทานรวมกัน และเยี่ยมชมสถานท่ีตาง ๆ ที่สำคัญและนาสนใจ ดำเนินการ   

2 ครั้ง 

    ครั้งที่ 1 ไปวัดดอนทอง จ.นครปฐม (พระอาจารยเอกชัย อิสฺสโร เจาอาวาส) และ  

     วัดไกลกังวล อ.หันคา จ.ชัยนาท (พระอาจารยสำรวม สิริภัทโท เจาอาวาส)   

     วันเสารที่ 20 ธันวาคม 2557 มีผูเขารวม 85 คน 

    ครั้งที่ 2 ไปวัดปาภาวนาวิเวก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (พระอาจารยบุญลือ ธมฺมกาโม   

     เจาอาวาส) และวัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันเสารที่ 21 มีนาคม 2558   

     มีผูเขารวม 99 คน  

  (4) โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูพระนิสิต ภาคฤดูรอน  

   มุงหวังใหกุลบุตรไดใกลชิดพระศาสนา ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง เปนการ

สรางศาสนทายาทท่ีสำคัญ โดยธรรมสถาน กลุมศานติธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และฝาย

วิชาการ คณะแพทยศาสตร ไดรวมกันจัดขึ้น มีการจัดปฐมนิเทศ ที่ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เขารักษาอุโบสถศีล อบรมธรรมและฝกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงมา อ.วังน้ำเขียว   

จ.นครราชสีมา วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2558 และพิธีบรรพชาและอุปสมบทในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และ

อยูศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 มีนิสิตสมัครบรรพชาและอุปสมบทเปนพระภิกษุ 3 รูป และ

มีญาติมิตรรวมงานประมาณ 40 คน  
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  (5) โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณทางธรรม  

   จัดในลักษณะอบรมความรูและประสบการณทางธรรม สำหรับบุคลากรและนิสิต

จุฬาฯ 2 ครั้ง  

    ครั้งที่ 1 “ปฏิบัติลัดสั้น : สรางผูรู ดูแลจิต พิจารณากาย” ระหวางวันที่ 14-16   

     พฤศจิกายน 2557 ณ วัดมาบจันทร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีบุคลากรซึ่งเปน  

     ผูแทนหนวยงานในระดับตาง ๆ ของจุฬาฯ สมัครเขารับการอบรมจำนวน 39 คน 

    ครั้งที่ 2 “การภาวนาเพื่อหย่ังรูแกนแทของชีวิต” ระหวางวันที่ 30 มกราคม ถึง   

     1 กุมภาพันธ 2558 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.อสามพราน จ.นครปฐม มีบุคลากร  

     ซึ่งเปนผูแทนหนวยงานในระดับตาง ๆ ของจุฬาฯ สมัครเขารับการอบรมจำนวน   

     38 คน   

  (6) งานบริการหองสมุด  

   เพื่อเปนแหลงรองรับการศึกษาคนควาเพิ่มพูนความรอบรูในหลักธรรมของศาสนา  

ตาง ๆ ใหบริการหนังสือและแถบบันทึกเสียงธรรมะ สามารถใชบริการไดทั้งในหองสมุดและยืมไปอาน-ฟง  

ที่บาน มีหนังสือธรรมะของศาสนาพุทธมากกวา 9,200 รายการ และของศาสนาอื่น ๆ มากกวา 9,400 รายการ 

มีสมาชิกมาใชบริการเฉลี่ยวันละ10 คน  

  (7) นิทรรศการและจัดพิมพวารสารเผยแพร 

   จัดนิทรรศการสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลประจำวันสำคัญทางศาสนา 

ไดแก  

    นิทรรศการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งท่ี 1 เรื่อง “ธรรมะเตือนจิต-ขอคิด  

     เตือนใจ” ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณรอบ  

     หองโถง อาคารธรรมสถานจุฬาฯ มีผูชมประมาณ 100 คน 

    นิทรรศการสงเสริมพระพุทธศาสนา เรื่อง “โอวาทธรรมนำสุข” ระหวางวันที่ 12   

     ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558 ณ บริเวณรอบหองโถงอาคารธรรมสถาน   

     มีผูชมประมาณ 200 คน 

    นิทรรศการสงเสริมพระพุทธศาสนา เรื่อง “32 KBI (Key Behavior Indicator) :   

     ตัวชี้วัด ปญญาตื่นรู” โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ ถึง   

     23 มีนาคม 2558 ณ บริเวณรอบหองโถงอาคารธรรมสถาน มีผูชมประมาณ   

     200 คน 

    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

     เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558   
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     โดยจัดระหวางวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 ณ บริเวณรอบหองโถง  

     อาคารธรรมสถาน มีผูชมประมาณ 300 คน 

    นิทรรศการเนื่องในโอกาสวิสาขบูชา เรื่อง “ความสำคัญของวิสาขบูชา” ระหวาง  

     วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณรอบหองโถงอาคารธรรมสถาน   

     มีผูชมประมาณ 300 คน 

    นิทรรศการเนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชา “สาระสำคัญวันอาสาฬหบูชา” โดยจัด  

     ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณรอบหองโถงอาคาร  

     ธรรมสถาน มีผูชมประมาณ 300 คน 

   นอกจากนั้น ไดจัดพิมพสารธรรมสถาน 6 ครั้ง ครั้งละ 1,500 เลม เพื่อเผยแพร  

คำสอนของศาสนาตาง ๆ และเปนสื่อกลางสงขาวสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิก มีผูรับวารสารเปนประจำมากกวา 

1,200 ราย  

  (8) โครงการจัดพิมพหนังสือพิเศษ  

   จดัพมิพหนงัสอื “ชวีติตดิปญญา” ผลงานการเรียบเรยีงของเภสชักรสรุพล ไกรสราวุฒ ิ  

ผูอำนวยการธรรมสถาน มีจุดมุงหมายใหเปนเสมือนแผนที่ของชีวิต มุงทำความเขาใจเรื่องราวของชีวิตที่ตอง

เผชิญตั้งแตแรกเกิดจนถึงบั้นปลาย ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสตรตาง ๆ เพื่อที่จะไดมองเห็น

ภาพของชีวิตตลอดสาย และรูจักตระเตรียมความพรอมฝกฝนอบรมตนไวลวงหนา อันจะทำใหการดำเนินชีวิตใน

ทุกขั้นตอน เปนไปดวยดี และประสบความสุขความสำเร็จอยางสูง โดยไดแจกใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และเผยแพรไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ 77 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง และองคกรพุทธ

ศาสนาตาง ๆ อีก 18 แหง ทั้งยังนำมาเปนหนังสือคูมือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา “ชีวิตติดปญญา”   

ที่เปดสอนในภาคปลายของปการศึกษา 2557  

  (9) งานบริการใหยืมอุปกรณจัดพิธีกรรมทางศาสนา  

   จัดเตรียมอุปกรณ เชน โตะหมูบูชาพรอมอุปกรณ อาสนะพระ เสื่อยาว เพื่ออำนวย

ความสะดวกและใหบริการยืมแกหนวยงานตาง ๆ ในจุฬาฯ ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ในป 2558 ใหบริการ

ยืมแกหนวยงานตาง ๆ เปนจำนวน 57 ครั้ง  

  (10) สนับสนุนใหนิสิตและหนวยงานตางๆ ใชสถานที่จัดกิจกรรมท่ีเนื่องดวยศาสนา

และประเพณี  

   เพื่อใหสถานที่ของธรรมสถานฯ สามารถกอประโยชนใหกับประชาคมของจุฬาฯ 

อยางกวางขวาง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ชมรมนิสิตและหนวยงานตาง ๆ ขอใชสถานที่จัดกิจกรรม  

ที่เนื่องดวยศาสนาและประเพณีทั้งหมด 19 หนวยงาน รวม 156 ครั้ง เชน ภาควิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

คณะครุศาสตร สอนนิสิตในรายวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางพลังบุคคล ศูนยการศึกษาอินเดีย
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จัดงาน “ศรีสิทธิสาธัน วรชันมบูชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ชมรมศิลปวัฒนธรรมลานนาจัดมรดก

ลานนา ขันโตกจุฬาฯ ครั้งที่ 34 ศูนยจุฬาฯ–ชนบทจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารยและงานอำลาวาท่ีบัณฑิต

จุฬาฯ–ชนบท ปการศึกษา 2557 องคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานรับนองกาวใหม ปการศึกษา 2558   

มีผูรวมงานตลอดทั้งปประมาณ 2,800 คน  

  (11) กิจกรรมพิเศษ 

    เปดสอนวิชา ชีวิตติดปญญา (Wisdom of Living) จำนวน 3 หนวยกิต เปน

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสหศาสตร สำหรับนิสิตปริญญาตรี จำนวน 30 คน ในภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2557 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 27 คน จาก 6 คณะ ในทุกชั้นป 

    เปดสอนวิชา พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สงางาม (CU Smart Buddhist Graduates) 

จำนวน 3 หนวยกิต เปนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร สำหรับนิสิตปริญญาตรี จำนวน 30 คน   

ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2557 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 26 คน จาก 10 คณะ ในทุกชั้นป 

    แจกหนังสือ “คูมือบัณฑิตของแผนดิน” เปนผลงานการเรียบเรียงของเภสัชกร  

สุรพล ไกรสราวุฒิ ผูอำนวยการธรรมสถานฯ แกบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 

2557 จำนวนประมาณ 10,500 คน 

    สนับสนุนใหชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดกิจกรรมสวดมนตทำวัตรเย็นและ

บทพิเศษอื่น ๆ นั่งสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวันทำการ เวลา 17.00-18.00 น. ณ หองโถงอาคารธรรมสถานฯ 

ในชวงเปดเรียนภาคการศึกษาตาง ๆ มีนิสิตและบุคลากรรวมกิจกรรมประมาณ 10-20 คน จัดกิจกรรม 

“ตักบาตร ฟงธรรม พระกรรมฐาน–จุฬาฯ ครั้งที่ 3 ระหวางวันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2557 มีผูรวมกิจกรรม

ประมาณ 400 คน จัดกิจกรรมฟงธรรมพระกรรมฐาน พระอาจารยบุญกู อนุวฑฺฒโน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 

มีผูฟงประมาณ 100 คน 
 

 1.2.2 กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

  มหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการสรางองคความรูทางวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนา

โดยสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย การประชุมเสวนาทางวิชาการ และเผยแพรองคความรู ดำเนินการผาน  

สวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันมอบหมายใหศูนยพุทธศาสนศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก เพื่อ  

การสรางและเผยแพรองคความรูที่เปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เปนการสืบทอด

พระพุทธศาสนาและการนำพุทธธรรมไปใชประโยชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชกับวิชาการทาง  

โลกในปจจุบัน อันเปนการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหกาวไกลในดานวิชาการพระพุทธศาสนาและใหเปนปญญา

ของแผนดิน เปนที่ยกยองในวงวิชาการ  
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  (1) การสงเสริมการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม 

   เพ่ือสรางองคความรูใหมทั้งในเชิงลึกและเชิงบูรณาการ ซึ่งเปนการสืบทอดและสราง

สานวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนา โดยในปงบประมาณ 2558 สนับสนุนโครงการวิจัยจำนวน 7 โครงการ ซึ่ง  

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จจะตีพิมพเปนบทความวิจัยใน วารสารพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเปนวารสารวิชาการระดับชาต ิ

และวารสาร The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies และเผยแพรผานทางเว็บไซต www.cubs.

chula.ac.th 

   โครงการวิจัย 7 โครงการ ไดแก เรื่อง ความรูเกี่ยวกับศัพทพระพุทธศาสนาของ

พระสงฆและคนทั่วไปในฐานะตัวชี้วัดความเจริญและความเสื่อมของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา เรื่อง การจัด  

การภูมิทัศนและสถาปตยกรรมของวัดไทยใหเกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสูปจจุบัน เรื่อง การวิเคราะห  

ขอเดนขอดอยขององคการและกระบวนการบริหารจัดการองคการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิง

ประสิทธิภาพดานคุณคาตอพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแพทยแผนไทยในมิติวิทยาศาสตร   

เรื่อง รูปแบบและวิธีการทางธุรกิจกับพุทธพาณิชยในสถาบันพระพุทธศาสนา เรื่อง พระสงฆทำผิดพระวินัย  

และกฎหมาย : จุดออนและวิธีแกไข และเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแพทยแผนไทยในมิติวัฒนธรรม  

  (2) การจัดพิมพวารสารพุทธศาสนศึกษา 

   “วารสารพุทธศาสนศึกษา” และวารสาร “The Chulalongkorn Journal of 

Buddhist Studies” เปนวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอยาง

ตอเน่ือง จัดพิมพเผยแพรและเผยแพรทางเว็บไซต www.cubs.chula.ac.th โดยวารสารพุทธศาสนศึกษา  

ไดรับการยอมรับวามีคุณภาพในระดับประเทศ ตีพิมพบทความท่ีมาจากงานวิจัยและบทความของนักวิชาการที่มี

คุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน  

   ในป 2558 มีการจัดพิมพ วารสารพุทธศาสนศึกษา ปที่ 21 ฉบับที่ 3 และปที่ 22   

ฉบับที่ 1 และ 2 และจัดพิมพ The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies Volume 9, 2015 

จำนวนฉบับละ 500 เลม  

  (3) โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

   เปนกิจกรรมสำคัญที่เปดโอกาสใหนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ผูทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันพระพุทธศาสนาตาง ๆ ผูแทนหนวยงานราชการดานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา และนักวิชาการ  

ดานอื่น ๆ มารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจปญหา ไดขอเสนอแนะการ  

แกปญหาสำคัญของสังคมและของพระพุทธศาสนา รวมทั้งไดแนวทางในการวิจัย โดยในปนี้ไดจัดการสัมมนา  

ทางวิชาการ 2 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทยปจจุบัน : 

กรณีอาณาจักรสุโขทัย” เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก  
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   ครั้งที่ 2 เรื่อง “สำนักสงฆ : จะรักษหรือจะลาง” เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558   

ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลลา กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

  (4) โครงการเสวนาทางวิชาการ 

   เพ่ือใหนักวิชาการดานพระพุทธศาสนาและนักวิชาการสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเขามา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอที่เปนปญหาปจจุบันหรือปญหาเฉพาะหนาของสังคมและปญหาของพระพุทธ

ศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อใหคำตอบแกสังคม ในปงบประมาณ 2558 ไดจัดเสวนาวิชาการ 2 ครั้ง ดังนี้  

   ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนาจะดำรงความสำคัญไดอยางไรในสังคมทุนนิยม

ปจจุบัน” จัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาฯ มีผูเขารวมการเสวนา 45 คน 

   ครั้งที่ 2 เรื่อง “สมณศักดิ์ : ภาระรับผิดชอบหรือติดยศถาบรรดาศักดิ์” จัดเมื่อ  

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาฯ มีผูเขารวมการเสวนา 44 คน  

  (5) โครงการอบรมวิชาพระพุทธศาสนาแกครูและผูสนใจ  

   เพื่อเสริมความรูความเขาใจพระพุทธศาสนาในเชิงระบบความคิดและเชิงลึก ซึ่งจะ

สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำไปใชประยุกตกับวิชาการ

และสังคมไทย ในปนี้ไดจัดอบรม เรื่อง “สุขทุกขในมุมมองของพระพุทธศาสนา” เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 

ณ หองประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาฯ มีครู นกัวิชาการ และผูสนใจเขารับการอบรม จำนวน 65 คน 
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2. กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดำเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ 

นอกเหนือจากหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดำเนินการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยตรง ยังมีการจัดกิจกรรมในรายหนวยงานอยางสม่ำเสมอ จำแนกเปนประเภทตาง ๆ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม   

(นาฏศิลป ดุริยางคศิลป นฤมิตศิลป ทัศนศิลป และวรรณศิลป) ดานศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี  

โดยภาพรวมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ 

และวัฒนธรรม จำนวน 783 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,365 ครั้ง มีผูเขารวมโครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได) 

จำนวน 211,927 คน รายละเอียดจำแนกรายหนวยงานได ดังนี้ 

หนวยงาน
จำนวนกิจกรรม/

โครงการพัฒนา
จำนวนครั้ง

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ

คณะแพทยศาสตร 26 107 5,447

คณะเภสัชศาสตร 12 12 1,350

คณะทันตแพทยศาสตร 36 36 4,260

คณะสหเวชศาสตร 40 40 4,001

คณะพยาบาลศาสตร 10 10 424

คณะสัตวแพทยศาสตร 33 47 6,155

คณะจิตวิทยา 7 7 672

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 5 5 608

คณะวิทยาศาสตร 171 171 2,778

คณะวิศวกรรมศาสตร 63 137 3,858

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 17 1,180

คณะอักษรศาสตร 53 262 106,947

คณะศิลปกรรมศาสตร 38 41 15,900

คณะครุศาสตร 61 75 11,867

คณะนิติศาสตร 12 12 1,780

คณะนิเทศศาสตร 15 15 1,684

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 58 65 12,542

คณะเศรษฐศาสตร 11 59 3,420
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หนวยงาน
จำนวนกิจกรรม/

โครงการพัฒนา
จำนวนครั้ง

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ

คณะรัฐศาสตร 23 25 2,242

วิทยาลัยประชากรศาสตร 10 10 260

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 2 2 790

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 1 15 885

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 3 3 80

สถาบันการขนสง 9 9 8

สถาบันวิจัยสังคม 7 41 354

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 5 5 200

สถาบันภาษา 12 12 539

สถาบันเอเชียศึกษา 20 20 321

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรม

พันธุศาสตร

3 3 154

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 13 13 136

สถาบันวิจัยพลังงาน 5 5 54

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 4 4 36

ศนูยวิทยาศาสตรฮาลาล 3 31 20,805

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 2 49 190

รวม 783 1,365 211,927



  129

     หนา 

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 131 

 1.1 ขอมูลบุคลากร  131 

 1.2 การพัฒนาบุคลากร 133 

 1.3 สิทธิประโยชนและบุคลากรสัมพันธ 136 

 1.4 การดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 138 

 1.5 การเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 141 

2 การพัฒนาระบบกายภาพ 142 

 2.1 ขอมูลดานกายภาพของมหาวิทยาลัย 142 

 2.2 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 143 

3 การจัดการทรัพยสิน 145 

 3.1 การจัดการทรัพยสินทางการเงิน 145 

 3.2 การจัดการทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย 147 

4 การดำเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย 152 

 4.1 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 152 

 4.2 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค 155 

5 หนวยงานใหมที่มีการจัดตั้งขึ้น 161 

ก า ร บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป 



  130



  131

การบริหารทั่วไป 
 

การบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมโครงสรางพื้นฐานหลักที่จำเปนตอการบริหารองคกร 

เพ่ือใหสามารถดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมาย ตอบสนองตอการบริหารยุทธศาสตร และ

สนับสนุนการผลักดันนโยบายการบริหารตาง ๆ ผลการดำเนินงานประกอบดวย การบริหารทรัพยากรมนุษย การ

บริหารระบบกายภาพ การจัดการทรัพยสิน และการดำเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ประกอบดวย ขอมูลบุคลากร การพัฒนาบุคลากร สิทธิประโยชนและบุคลากรสัมพันธ การดำเนิน  

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบงานบุคคล และการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานชั้นนำดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลงานคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถสนองตอบการบรรลุเปาหมายของ

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

1.1 ขอมูลบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา(ปริญญา) เอก โท ตรี ต่ำกวาตรี รวม

รวม 2,140 1,254 2,401 2,113 7,908
สายวิชาการ 2,097 606 139  2,842

ขาราชการ 563 143 15  721

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได 52 31 22  105

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน 1,463 403 80  1,946

พนักงานวิสามัญ 5 7 2  14

ผูมีความรูความสามารถ 7 7 3  17

อาจารยชาวตางประเทศ 7 15 17  39

 สายปฏิบัติการ 43 648 2,262 2,113 5,066

ขาราชการ 8 90 147 46 291

ลูกจางประจำเงินงบประมาณแผนดิน   30 491 521

ลูกจางประจำเงินนอกงบประมาณแผนดิน  9 76 220 305

พนักงานมหาวิทยาลัย เงนิรายได 21 255 876 793 1,945

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน 11 292 1,109 375 1,787

พนักงาน รปภ.    181 181

พนักงานวิสามัญ 3 2 24 7 36
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บคุลากรสายวชิาการ 2,842 คน จำแนกตามวฒุกิารศกึษา และตำแหนงทางวชิาการ ไดดงัตารางตอไปนี้ 

 

 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ

รวมปริญญา 
เอก

ปริญญา 
โท

ปริญญา 
ตรี

คณาจารยประจำ
อาจารย
สาธิต

นักวิจัย
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย อาจารย

คณะครุศาสตร 126 178 47 4 29 79 133 106  351

คณะจิตวิทยา 14 6 2  2 5 15   22

คณะทันตแพทยศาสตร 127 26 20 5 38 50 80   173

คณะนิติศาสตร 20 20 2 7 5 9 21   42

คณะนิเทศศาสตร 20 20  1 7 15 17   40

คณะพยาบาลศาสตร 27   1 8 10 8   27

คณะพาณิชยศาสตรฯ 93 19 2 2 24 33 55   114

คณะแพทยศาสตร 375 19 26 58 144 92 118  8 420

คณะเภสัชศาสตร 80 13 7 4 27 35 34   100

คณะรัฐศาสตร 48 12 1 5 21 22 13   61

คณะวิทยาศาสตร 374 33 4 21 93 160 137   411

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 21 6  2 5 8 12   27

คณะวิศวกรรมศาสตร 256 31 1 16 104 107 61   288

คณะศิลปกรรมศาสตร 21 25 2 5 13 14 16   48

คณะเศรษฐศาสตร 52 4  3 15 19 19   56

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 42 46 1 1 17 46 25   89

คณะสหเวชศาสตร 46 6 1  6 22 25   53

คณะสัตวแพทยศาสตร 104 24  7 39 39 42  1 128

อักษรศาสตร 116 72 10 5 22 57 114   198

วิทยาลัยประชากรศาสตร 9 1  1 3 3 2  1 10

ว.ปโตรเลียมและปโตรเคมี 21 1  3 10 6 3   22

ว.วิทยาศาสตรสาธารณสุข 14   1 4 6 2  1 14

สำนักวชิาทรัพยากรฯ 8      8   8

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ 9 1    3 6  1 10
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1.2 การพัฒนาบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการจัดฝกอบรมและสัมมนา  

ดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา  

สมรรถนะผูบรหิารดานบรหิารจดัการและสมรรถนะดานวชิาชพีบคุลากรทกุระดบัใหเตม็ประสทิธภิาพ ประกอบดวย

กิจกรรมสำคัญ มีการประชุม การฝกอบรมสัมมนา การจัดการความรู การเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรใน

วชิาชพีตาง ๆ การใหรางวลัยกยองเชดิชเูกยีรติ การใหทนุการศกึษาตอ เปนตน การดำเนนิงานมทีัง้ท่ีมหาวทิยาลยั

ดำเนินการเอง และสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการ หรือใหไปฝกอบรมภายนอกเพิ่มเติม 
 

 1.2.1 กลุมกิจกรรมการพัฒนา จำนวนหลักสูตร จำนวนครั้ง จำนวนชั่วโมง จำนวนผูเขารวม 

และจำนวนผูผานกระบวนการพัฒนา 

 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ

รวมปริญญา 
เอก

ปริญญา 
โท

ปริญญา 
ตรี

คณาจารยประจำ
อาจารย
สาธิต

นักวิจัย
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย อาจารย

สถาบันไทยศึกษา 1       1 1

สถาบันภาษา 24      43      13               3             18 59  80

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 4      2  2 4

สถาบันวิจัยพลังงาน 5        5 5

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 12     3 4  5 12

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 13     3 5  5 13

สถาบันวิจัยสังคม 7      4  3 7

สถาบันเอเชียศึกษา 2        2 2

สำนักงานมหาวิทยาลัย 6   6      6

รวม 2097 606 139 158 639 864 1040 106 35 2842
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กลุมหลักสูตร หลักสูตร ครั้ง
ชั่วโมง

รวมของหลักสูตร

ผูเขารวม
(นับซ้ำ)

(คน-ครั้ง)

ผูผาน
กระบวนการพัฒนา 
(นับซ้ำ) (คน-ครั้ง)

1. การพัฒนาที่มหาวิทยาลัย (สวนกลาง) 
ดำเนินการ

132 287 2,853 11,340
 11,297

สมรรถนะดานบริหารจัดการสำหรับผูบริหาร
กลุมตาง ๆ

21 47 650.75 1,842  1,835

สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและปลูกฝงคานิยมหลัก
อาจารยใหม/นักวิจัยใหม/บุคลากรใหม

4 18 324.75 640  635

การพัฒนาตามกฎหมาย และความตองการ
ของหนวยงาน

47 57 1,176.25 1,770  1,770

สมรรถนะวิชาชีพดานตาง ๆ บุคลากรสาย

ปฏิบัติการ

59 159 590.75 5,915  5,884

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูเกษียณและ

มุทิตาจิต

1 3 84.50 252  252

การใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ/

ทุนการศึกษาตอ

 2 24.00 22  22

การทดสอบภาษาอังกฤษพนักงาน

มหาวิทยาลัย P7

 1 2.00 899  899

2. การพัฒนาบุคลากรที่สวนงานตางๆ 

ดำเนินการ

2,221 2,221 63,717.59 7,632  7,632

รวมทุกกลุมหลักสูตร 2,353 2,508 66,570.59 18,972  18,929

สาย
จำนวน
หลักสูตร 
(ทำได)1

จำนวนครั้ง 
(ทำได)1

ผูเขารวม
กระบวนการพัฒนา
 (นับซ้ำ) (คน-ครั้ง)

ชั่วโมงรวม
ผูเขารวม

กระบวนการพัฒนา

จำนวน
ชั่วโมงเฉลี่ยที่

ไดรับการพัฒนา2

สายวิชาการ  1,827  1,876  4,074  101,992.87  25.04

สายปฏิบัติการ  679  833  14,898  115,687.37  7.77

รวมทุกสาย  2,506  2,709  18,972  217,680.24  11.47

หมายเหตุ 1. จำนวนหลักสูตร/จำนวนครั้ง เปนการนับจากผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งบางหลักสูตรมีทั้งสายวิชาการและปฏิบัติการ  
  เขารวมจึงทำใหตัวเลขในตารางนี้ มากกวาตารางกอนหนานี้ 
 2. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรไดรับการพัฒนา คำนวณจากสัดสวนจำนวนชั่วโมงรวมผูเขารวมกระบวนการพัฒนา  
  ตอจำนวนบุคลากรที่เขารวมกระบวนการพัฒนา (นับซ้ำ) คน-ครั้ง 
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 1.2.2 จำนวนผูผานกระบวนการพัฒนา จำแนกตามประเภทบุคลากร  

  ผูผานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 18,972 คน-ครั้ง คิดเปนบุคลากรจริง 7,806 

คน (รอยละ 63.81 ของบุคลากร) (ใชขอมูลเปรียบเทียบจากฐานขอมูลบุคลากร CUERP-HR) 

 

ประเภท
บุคลากร

ผูผานการพัฒนา 
(นับซ้ำ)

(คน-ครั้ง)

ผูผานการพัฒนา (นับหัวจริง) (คน) จำนวนบุคลากรจริง
ในฐานขอมูล 

ณ 30 ก.ย.58 (คน)

% ที่ไดรับ *
การพัฒนามีตำแหนง

บริหาร
คณาจารย/
เจาหนาที่

รวม

สายวิชาการ 4,074 174 1,408 1,582 2,786 56.78

สายปฏิบัติการ 14,898 183 3,216 3,399 5,020 67.71

รวมทุกสาย 18,972 357 4,624 4,981 7,806 63.81

หมายเหตุ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา คำนวณจากสัดสวนจำนวนบุคลากรที่ผานการพัฒนานับไมซ้ำ(นับหัวจริง) ตอ  

 จำนวนบุคลากรในระบบฐานขอมูลบุคลากร (CUERP-HR) 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

ระดับ ผูผาน 

 (นับซ้ำ)

ผูผาน 

นับหัว

จริง

จำนวน

บุคลากรจริง

ในระบบ CUHR

% ไดรับ 1

การพัฒนา

ระดับ

(ยอย)

ผูผาน

(นับซ้ำ)

ผูผาน 

นับหัวจริง

จำนวน

บุคลากรจริง

ในระบบ CUHR

% ไดรับ 1

การพัฒนา

A-1  99  13  20  65.00 P3  41  2  3  66.67

A-2  149  57  93  61.29      P4 2  612  34  26  

100.00

A-3  636  250  358  69.83 P5  1,546  150  156  96.15

A-4  851  326  558  58.42 P6  1,000  129  142  90.85

A-5 1044  461  820  56.22 P7  7,213  1,529  1,950  78.41

AR-5  160  29  37  78.38 P8 1,449  486  858  56.64

AD  21  20  108  19.05 P9  267  164  556  29.50

L1    1       

ขาราชการ/

ลูกจาง

 1,114  426  794  53.65 ขาราชการ/

ลูกจาง

 2,770  905  1,329  68.10

รวม  4,074  1,582  2,786
 
56.78 รวม  14,898  3,399  5,020

 
67.71

 (หนวย:คน-ครั้ง) 

 

หมายเหตุ 1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา คำนวณสัดสวนจำนวนบุคลากรที่ผานการพัฒนานับไมซ้ำ (นับหัวจริง) ตอ  
  จำนวนบุคลากรในระบบฐานขอมูลบุคลากร (CUERP-HR)  

 2. จำนวนผูผานนับหัวจริงที่มากกวาบุคลากรจริงในระบบ CUERP-HR เนื่องจากมีรายช่ือผูเกษียณอายุราชการรวม  
  อยูดวย 
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1.3 สิทธิประโยชนและบุคลากรสัมพันธ 

 มหาวิทยาลัยจัดบริการดานสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกระดับ โดยมีผลดำเนินงานในป 2558 

ดังนี้ 

 1.3.1 สวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห มีบุคลากรขอกู 132 คน เปนเงิน 161,173,290 บาท  

 1.3.2 เงินกูธนาคารตาง ๆ 

  - ธนาคารอาคารสงเคราะห มีบุคลากรขอกู 408 คน เปนเงิน 582,357,000 บาท 

  - โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน มีบุคลากรขอกู 48 คน เปนเงิน 8,891,906.10 บาท 

  - โครงการสวัสดิการสินเช่ือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มีบุคลากรขอกู 3 คน เปนเงิน 

1,900,000 บาท  

 1.3.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย มีสมาชิก 5,197 คน และจากหนวยงาน

อื่น ๆ อีก 374 คน  

 1.3.4 ช.พ.ค. ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบุคลากรเปนสมาชิก 

2,702 คน และมีผูยื่นกู ช.พ.ค. 603 คน  

 1.3.5 ช.พ.ส. ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรส

ถึงแกกรรมมีบุคลากรเปนสมาชิก 336 คน และมีผูยื่นกู ช.พ.ส. 1 คน  

 1.3.6 สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำหรับบุตรของบุคลากร ในปการศึกษา 

2558 

  - บคุลากรนำบตุรเขาศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที ่1 จำนวน 87 คน เปนจำนวนบตุร 82 คน 

  - บุคลากรนำบุตรเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 4 คน เปนจำนวนบุตร 4 คน 

  - มหาวิทยาลัยจายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม สำหรับบุตรบุคลากร 

คนละ7,000 บาท/คน/ปการศึกษา จำนวน 548 คน เปนเงิน 3,836,000 บาท  

  - มหาวิทยาลัยจายเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม สำหรับบุตรบุคลากร 

คนละ 7,000 บาท/คน/ปการศึกษา จำนวน 487 คน เปนเงิน 3,409,000 บาท   

 1.3.7 สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา

ดวยเงนิอดุหนุนการศกึษาสงเคราะหบตุรบคุลากร พ.ศ .2551 และประกาศจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั เรือ่ง เกณฑ

และอัตราการจายเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. 2551 ซึ่งไดกำหนดอัตราเงินอุดหนุนฯ   

เปนสวัสดิการใหกับบุคลากรที่ไมไดรับสวัสดิการเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในระดับประถม คนละ 2,000 

บาท/คน/ปการศึกษา และในระดับมัธยม/ปวช. คนละ 3,200 บาท/คน/ปการศึกษา มีบุคลากรไดรับสวัสดิการ 

359 คน เปนจำนวนบุตร 453 คน คิดเปนเงิน 1,204,800 บาท 
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 1.3.8 สวสัดกิารตรวจสขุภาพบุคลากรประจำป มผีูเขารบัการตรวจสขุภาพ 3,819 คน ประกอบดวย 

ผูมีอายุต่ำกวา 35 ป 793 คน อายุ 35 ปขึ้นไป 2,681 คน และผูที่ไดรับการตรวจโดยใชงบประมาณของ  

หนวยงาน 345 คน  

 1.3.9 สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุม มีบุคลากรที่เปนสมาชิกหลัก 4,846 คน 

และหนวยงานอื่น ๆ 785 คน รวม 5,631 คน มีบุคลากรที่เปนสมาชิกสมทบ 1,468 คน (คูสมรส บุตร บิดา 

มารดา) และผูสมัครภาคคุมครองทันตกรรม 107 คน  

 1.3.10 สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว ใหสวัสดิการเพื่อชวยเหลือบุคลากรและ

ครอบครัว ดังนี้ 

  - บุคลากรที่เสียชีวิต 1 คน เปนพนักงานหมวดเงินอุดหนุนฯ มอบเงินชวยเหลืองานศพ   

(รายละ 5,000 บาท) เปนเงิน 5,000 บาท 

  - บิดา มารดา คูสมรส บุตร ที่เสียชีวิต 45 คน 

  - คาพวงหรีด 46 ราย เปนเงิน 36,800 บาท  

 1.3.11 เงินอุดหนุนสงเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาสมาชิกศูนย

กีฬาแหงจุฬาฯ ปละ 1,400,000 บาท เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาไปใชอุปกรณและหองออกกำลังกายภายใน

ศูนยกีฬาฯ  

 1.3.12 เงินอุดหนุนคารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน จัดใหแกพนักงาน

มหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมสามารถขอเบิกจายจากการประกันสังคมได โดยมีผูประสบอุบัติเหตุ 1 ราย เปนเงิน 

125,152 บาท  

 1.3.13 คาชดเชย ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกจากงานเพราะเหตุอื่นที่มิใชเพราะตายหรือลา

ออกใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับคาชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ 30 กันยายน 2557   

มีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินคาชดเชย จำนวน 140 คน  

 1.3.14 คาชดเชยวันลาพักผอน มีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินคาชดเชย จำนวน 135 คน  

 1.3.15 เข็มทองคำเกียรติคุณ ใหแกผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต 25 ปบริบูรณขึ้นไป   

เพ่ือเปนเคร่ืองเชิดชูเกียรติและเปนบำเหน็จแหงความซ่ือสัตย จำนวน 205 เข็ม ราคาเข็มละ 13,470 บาท   

เปนเงิน 2,765,350 บาท  
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 1.3.16 โครงการ “แกรนดปุยนุนลีก” เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรจุฬาฯ เพื่อ

ใหบุคลากรลดน้ำหนัก และเพิ่มความแข็งแรงของรางกาย ระยะเวลาโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม 2558 – 

กุมภาพันธ 2559  

1.4 การดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ประกอบดวยการดำเนินงาน 10 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 

 1.4.1 การกำหนดคานิยมหลัก (Core Values) ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมาย  

ในการกำหนดคานิยมหลักใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อใหทุกคนยึดถือเปนหลักปฏิบัติ กอใหเกิดสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานที่ตองมีในทุกระดับ ทุกตำแหนงงาน และทุกระดับชั้นงาน และเพื่อใหเกิดเปนความรวมมือระหวาง

กัน สรางเสริมและพัฒนาพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน สรางสมเปนอัตลักษณขององคกร ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 773 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบใหกำหนดคานิยมหลักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ที่เปนคำภาษาไทยวา “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุงมั่นความเปนเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพื่อสังคม”  

 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคานิยมหลักดำเนินการไปพรอมกับการปรับปรุงระบบการ

มอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหทั้งสองสวนนี้มีความสอดคลองกัน จึงมี  

การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ในสวน  

ที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (30 คะแนน) โดยนำคานิยมหลักเปนตัวบงชี้ในการประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

และมอบหมายใหศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาฯ เปน  

ผูดำเนินการพัฒนาแบบขอควรประพฤติของพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมหลัก (Core values) ที่ให

คะแนนแบบรูบริก (Rubric Scoring) พรอมทั้งกำหนดนิยามของคานิยมหลักแตละคำ และคำอธิบายของตัวบงชี้ 
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 1.4.2 การนำระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยมอบ

ใหคณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดทำแบบประเมินสมรรถนะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ที่

มหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบรายการสมรรถนะที่ควรพัฒนากอน 8 สมรรถนะ ดังนี้ (1) การมีวิสัยทัศนและความ

เปนผูนำ (Visionary & Leadership) (2) การวางแผนกลยุทธและการบริหารทรัพยากร (Strategic Planning & 

Resource Management) (3) การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) (4) 

การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development) (5) จิตสำนึกในการ

บริการ (Service Mind) (6) การสื่อสาร (Communication) (7) การรวมมือประสานงานและทำงานเปนทีม   

(Collaboration and Teamwork) และ (8) การพัฒนาตนเองและผลลัพธของงานอยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement)  

 1.4.3 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ โดย  

ใชแบบสอบถามซ่ึงเปนมาตรประมาณคาในลักษณะของ Rubric Scoring ในแตละระดับคะแนนตองมีการ  

อธิบายชัดเจน แบบประเมินสมรรถนะท้ัง 8 ดาน มี 2 ชุด ไดแก แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดย  

ผูบังคับบัญชา  

 1.4.4 การขอกำหนดตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ  

ใหดำรงตำแหนงเชี่ยวชาญระดับตน เช่ียวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง เสนทางความกาวหนา  

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล   

พ.ศ. 2557 ขอ 40 (1) และ (2) จะมีลักษณะเปนเสนทางแบบคูขนาน ในกลุมบริหารจัดการ และกลุมปฏิบัติการ

และวิชาชีพ ดังนี้  วชาชพ ดงน  

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.5 การประเมินเชาวนอารมณ (EQ) สำหรับคัดเลือกผูที่จะเขามาดำรงตำแหนงผูอำนวย

การสำนัก ผูอำนวยการสำนักบริหาร ผูอำนวยการฝาย และผูอำนวยการศูนย การประเมินเชาวนอารมณ   

(EQ) คือการประเมินความเขาใจตนเองและผูอื่น การสรางความสัมพันธกับผูอื่น การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและจัดการปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดสำเร็จ ซึ่งประกอบไปดวย 5 ดานดังนี้ การรูจักตนเอง ความ

สัมพันธกับผูอื่น การปรับตัว การจัดการความเครียด และอารมณโดยทั่วไป   
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 1.4.6 การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลนเพื่อสรรหาบุคลากร  

โดยพัฒนาผานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสรางแบบทดสอบ

ผานเว็บไซต จัดทำเปนคลังขอสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งสามารถประมวลและรายงานผลการ

ทดสอบ  

 1.4.7 โครงการพัฒนาแบบวัดเพื่อการประเมินทัศนคติสำหรับผูสมัครเขาเปนอาจารย   

การคัดเลือกบุคลากรที่ทำหนาที่เปนอาจารยผูสอนที่มีภาระหนาที่ตอสังคมในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเปน  

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้น นอกจากจะตองมีความสามารถในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ดานแลว 

การมีทัศนคติที่สะทอนถึงคุณลักษณะของอาจารยที่ดีก็เปนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษาตองใหความสำคัญ เนื่องจาก

เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความสำเร็จหรือความลมเหลวในการดำเนินงานของสถาบันศึกษา การวัดทัศนคติ  

ของผูสมัครเขาเปนอาจารยจึงมีความจำเปนในการคัดเลือกเบื้องตน เครื่องมือที่ใชวัดจึงตองมีคุณภาพเพื่อสราง  

ความมั่นใจวาจะไดอาจารยที่มีคุณลักษณะของอาจารยที่ดีมาพัฒนานิสิต หลักสูตร และงานดานบริการวิชาการ 

โดยมหาวิทยาลัยจึงรวมกับศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

ดำเนินการพัฒนาแบบวัดกลางเพื่อการประเมินทัศนคติสำหรับผูสมัครเขาเปนอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ที่ไดใชมากวา 30 ป  

 1.4.8 โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะดานการแกไขปญหาและการตัดสินใจ สำหรับ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหา

และคัดสรรบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจ (Problem solving and decision   

making) ที่เกี่ยวของกับงานและหนาที่ที่รับผิดชอบได จึงเห็นสมควรใหมีการนำสมรรถนะดานนี้มาใชในการ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงรวมกับศูนยทดสอบและประเมิน

เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาฯ ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะดานการแกไข

ปญหาและการตัดสินใจ สำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการกลุมบริหารจัดการตอไป  

 1.4.9 การวิเคราะหกรอบอัตรากำลังของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย โครงการวิเคราะหกรอบ  

อัตรากำลังของบุคลากรสายปฏิบัติการทำการวิเคราะหอัตรากำลังของสวนงานเพิ่มเติม ยกเวนสถาบันวิจัยและ  

หนวยงานสวนกลางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 21 สวนงาน ประกอบดวย 16 คณะ 3 วิทยาลัย 2   

สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  

 1.4.10 โครงการวจิยัเชงิสำรวจและเปรียบเทียบระบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย เรือ่ง สญัญา

จาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงคของการดำเนิน

โครงการการวิจัยครั้งนี้ คือ 
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  - เพือ่สำรวจรปูแบบของสัญญาจางของกลุมหนวยงานท่ีทำการศกึษา พรอมท้ังเปรยีบเทยีบ

และวิเคราะหกับสัญญาจางบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - เพื่อสำรวจการจัดสวัสดิการของกลุมหนวยงานท่ีทำการศึกษา พรอมเปรียบเทียบและ

วิเคราะหกับการจัดสวัสดิการแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (หมายรวมถึง   

คาชดเชยตาง ๆ เชน กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ) 

  - เพื่อสำรวจการจายคาตอบแทนแกบุคลากรของกลุมหนวยงานท่ีทำการศึกษา พรอมท้ัง

เปรยีบเทยีบและวเิคราะหกบัการจายคาตอบแทนแกบคุลากรท้ังสายปฏบิตักิารและสายวชิาการของมหาวทิยาลยั 

  - เพื่อนำไปสูรูปแบบสัญญาจาง สวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมกับ

มหาวิทยาลัย 
 

1.5 การเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแตวันที่ 6 

กุมภาพันธ 2551 ไดมีการดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551   

โดยเฉพาะมาตรา 74 และมาตรา 78 เปนการดำเนินการตอเนื่องนับจากวันที่มีผลตามพระราชบัญญัติ เกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรที่เปนขาราชการ ลูกจางเงินงบประมาณ

แผนดิน และลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน ที่เขารวมแสดงเจตนาขอเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย จำนวนรวม 2,905 ราย แบงบรรจุ 3 รอบ คือ รอบ 90 วันแรก รอบตั้งแตวันที่ 91 ถึง 4 ป และ

หลังพนกำหนด 4 ป (ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป) ดังนี ้

รอบวันบรรจุ ขาราชการ
สายวิชาการ

ขาราชการ
สายปฏิบัติการ

ลูกจาง
เงินงบฯ

ลูกจาง
เงินนอกฯ

รวม

90 วันแรก 579 507 30 39 1,155

ตั้งแตวันที่ 91 ถึง 4 ป 598 607 212 47 1,464

หลังพนกำหนด 4 ป 180 73 18 15 286

รวม 1,357 1,187 260 101 2,905

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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2. การพัฒนาระบบกายภาพ 

สรุปผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบกายภาพในรอบป จำแนกเปนขอมูลดานกายภาพของ  

มหาวิทยาลัย งานปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัย และงานกอสรางอาคารใหม ดังนี้  
 

2.1 ขอมูลดานกายภาพของมหาวิทยาลัย 

 ประกอบดวยขอมูลพื้นที่ จำนวนอาคาร และพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ดังนี้  

 2.1.1 พื้นที่ จำแนกตามประโยชนการใชสอย 

ประเภทการใชสอย พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละ

1. การศึกษา 945,916.69 50.4

 1.1 เขตการศึกษา 536,796.69 28.6
 1.2 เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ 272,480.00 14.5
 1.3 เขตที่พักอาศัย 136,640.00 7.3
2. สวนราชการอื่นยืมใช 337,607.91 18.0

3. สวนผลประโยชน 592,000.00 31.6

รวมที่ดินในเขตปทุมวัน 1,875,524.60 100.0

*รวมพื้นที่รับคืนจากกรมพลศึกษา จำนวน 10 ไร (16,000 ตารางเมตร)  
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2.2 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน

ลำดับถือเปนหนึ่งในองคประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต ทั้งในดาน  

การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดตอสื่อสารแบบปจเจกบุคคลและการสื่อสาร  

ระดับองคกร  

 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2555-2559 แบงเปน 6 ยุทธศาสตรหลัก โดยแตละ

ดานใหการสนับสนุนและรองรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559 ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอน (Teaching & Learning - T&L) 

 2. ยุทธศาสตรสนับสนุนการวิจัย (Research Support - RS) 

 3. ยุทธศาสตรสนับสนุนการเผยแพรองคความรู และการสื่อสาร  

  (Knowledge Dissemination & Communication - KD&C) 

 4. ยุทธศาสตรสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administrative Support - AS) 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (IT Infrastructure - IN) 

 6. ยุทธศาสตรสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good IT Governance - GG) 

 การดำเนินงานตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เปนผูรับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2558 เปนปที่ 3 ที่ไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มีผลการดำเนินงานที่จำแนกเปนหัวขอที่สำคัญ เชน 

 - เครือขายไรสาย (Chula WIfi) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบไมต่ำกวารอยละ 91.69 จากเปาหมาย  

   รอยละ 80  

 - ทำงานรวมกบัผูใหบรกิาร Internet ในการตดิตัง้ access points เพิม่เตมิอกี 1,038 จดุ รวมม ี  

   accesspoints ทั้งหมด 2,205 จุด แลวเสร็จ 

 - ติดต้ัง access points เพิ่มเติมในแนวดิ่งของอาคารสวนกลาง 191 จุด จากเปาหมาย   

   180 จุด 

 - ขยายการเชื่อมตอกับ Uninet เปน 2 Gbps แลวเสร็จ 

 - แยกสายเครือขายสำหรับงานวิจัยออกจากการใชงานทั่วไปแลวเสร็จ  

 - ติดตั้งระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหม Mail Exchange (upgrade) ปรับปรุงระบบ   

   blackboard และขยายการใชงานเพื่อใหรองรับระบบ Blackboard Mobile โดยปจจุบัน  

   มีผูใชงานระบบ Blackboard ราว 20,000 users แบงเปนการใชงานผาน PC 13,000 users   

   และใชงานผาน Smart Phone 6,000 users  
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 - พัฒนา Mobile Application โดยเปนการพัฒนา Chula Mobile ระยะท่ี 2 แลวเสร็จ   

   รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งปจจุบันมีการดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไป  

   ใชงายแลวมากกวา 10,000 คน 

 - พัฒนาระบบ LessPaper เพื่อลดการใชกระดาษในระบบงานสารบรรณ ดำเนินการติดตั้ง   

   92 หนวยงาน (21 คณะ 14 สถาบัน 18 สำนัก 31 ศูนย 3 วิทยาลัย และ 5 อื่น ๆ) 

 - จัดหาระบบ Streaming server โดยติดตั้งระบบ Video Streaming พรอมใชงานผาน URL   

   http://netcast.it.chula.ac.th และจัดอบรมผูทำหนาที่ดูแล channel การประชุมจาก  

   หนวยงานตาง ๆ จำนวน 30 คน 

 - ติดตั้งระบบประชุมทางไกลพรอมใชงาน โดยจัดอบรม ผูทำหนาท่ีดูแลหองประชุมจาก  

   หนวยงานตาง ๆ จำนวน 44 คน มีการใชงานการประชุมทั้งหมด 137 ครั้ง ตั้งแตเดือน  

   พฤษภาคมถึงกันยายน 2558 

 - ตดิตัง้ระบบโทรทศันวงจรปดความละเอยีดสงู 63 กลอง รอบพืน้ทีท่ศิตะวนัตกของมหาวทิยาลยั   

   โดยสงมอบใหศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 - จัดทำเอกสารนโยบายความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรูปเลมแผนแมบทความ  

   ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนโยบายการรักษา  

   ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศโดยประกาศใช ตั้งแตวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2558   

   เปนตนไป 
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 นอกจากน้ี ไดพัฒนามาตรฐานการใหบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Infrastructure Library : ITIL) โดยดำเนนิการกับระบบ Learning Management System: LMS 

มีผลการดำเนินงาน เชน 

 - บริการ Office 365 และ Google Apps เปนระบบเอกสารรวมกัน อีเมล สังคมเครือขาย  

   ออนไลน และบริการอื่น ๆ บนระบบคลาวน ของ Microsoft และ Google ใหบริการแกนิสิต  

   และบุคลากรกวา 40,000 คน ซึ่งบริการ Office 365 เปดการใชบริการในเดือนกันยายนทาง   

   URL https://login.microsoftonline.com และบริการ Google Apps เปดใชบริการ  

   ในเดือนตุลาคมทาง URL https://www.google.com 

 - Data Integration บูรณาการฐานขอมูลจุฬาฯ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2558 ไดพจนานุกรม  

   ขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย เปนขอมูลนิสิต (เพิ่มเติม) ขอมูลบุคลากร ขอมูลดานการเงิน   

   การบัญชี และการพัสดุ ขอมูลดานวิชาการ และขอมูลดานกายภาพ (อาคารสถานที่) พรอมทั้ง  

   วิเคราะห กำหนดความเชื่อมโยง และความสัมพันธของขอมูล 

 - โปรแกรมหลักสูตร IT security Online สำหรับนิสิตและระบบวัดผล โดยผลิตสื่อวีดีโอ   

   เนื้อหา และขอสอบแลวเสร็จ อยูระหวางการนำข้ึนระบบ Blackboard คาดวาจะใหนิสิต  

   ไดเรียนรูในภาคการศึกษาที่ 2 ป 2558 

 

3. การจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยดำเนินงานดานการจัดการทรัพยสิน โดยแบงเปน การจัดการทรัพยสินทางการเงิน   

ดำเนินการโดยศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน และสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และ

การจัดการทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย ดำเนินการโดยสำนักงานจัดการทรัพยสิน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1 การจัดการทรัพยสินทางการเงิน 

 มหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการบริหารเงินรายไดอยางเปนระบบท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับสวนงาน เพื่อใหเกิดผลตอบแทนจากเงินรายไดสูงสุดภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได มีการกำหนดนโยบาย

และขอจำกัดการลงทุนในการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได การบริหารเงินรายไดนี้ มีสวนที่มหาวิทยาลัยและ

สวนงานบริหารเอง และสวนที่เปนกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน ภายใตนโยบาย

และขอจำกัดในการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ปจจุบันกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ที่

บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน แบงเปน 3 ประเภท ไดแก กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทผสม (ตราสารหนี้-

ตราสารทุน) กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหน้ีเพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินตน และกองทุนสวน

บคุคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคลอง  
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 การบริหารเงินรายไดใหความสำคัญและมีความสอดคลองกับความตองการใชเงินซึ่งกำหนดโดย  

งบประมาณ ไดแก แผนการใชเงินระยะสั้น และแผนการใชเงินระยะยาว โดยระยะสั้น การบริหารเงินรายไดจะ

อยูในรูปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด กับเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งรวมถึงกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ 

ประเภทตราสารหนี้เพ่ือการบริหารสภาพคลอง สวนระยะยาว การบริหารเงินรายไดจะอยูในรูปของเงินลงทุน

ระยะยาว ประกอบดวยเงินลงทุนที่มีอายุเกิน 12 เดือนขึ้นไป ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ 

ประเภทผสม (ตราสารหนี้–ตราสารทุน) และประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินตน  

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินลงทุนในกองทนุสวนบุคคลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเพิ่ม

เปน 17,292.68 ลานบาทจาก 11,778.75 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเปนเงินที่ไดรับการจัดสรรเพื่อ  

การลงทุนจากสำนักงานมหาวิทยาลัยและสวนงานตาง ๆ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวทิยาลยัไดมกีารทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนของมหาวทิยาลยั  

ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและโอกาสการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสราง  

ผลตอบแทนที่ดีขึ้นภายใตกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได ดังนี้ 

 1) ปรับปรุงขอบังคับจุฬาฯ วาดวย การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได พ.ศ.2558 และ

ปรับปรุงประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายการลงทุนและขอจำกัดการลงทุนในการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได 

พ.ศ.2558 โดยการเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานสำหรับเงินรายไดในสวนที่มหาวิทยาลัยใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบริหาร  

 2) ปรับปรุงประกาศจุฬาฯ เรื่อง รายช่ือสถาบันการเงิน พ.ศ.2558 ใหเหมาะสมกับผลการ  

ดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน และอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้น ๆ 

  สำหรับกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ นั้น ในป 2558 ไดมีการพัฒนากระบวนการลงทุนโดยการ

เพิ่มการซื้อขายโดยวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching) จากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่งของผูถือ

หนวยลงทุนรายเดียวกัน ทำใหการลงทุนเปนไปอยางตอเนื่อง ไมตองนำเงินออกมาพักและโอนกลับเพื่อทำ

รายการซื้อใหม เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อ-ขายหนวยลงทุน รวมทั้งลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน 

  เพื่อใหการวางแผนการเงินและการลงทุนของสวนงานและของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัยไดจัดสัมมนาความรูเกี่ยวกับการบริหารเงินและลงทุนในกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ 

แกสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ ในปงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

  - โครงการสมัมนา เรือ่ง “ความรูทางการเงนิและการลงทุน” เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 

  - โครงการสมัมนา เรือ่ง “ทศิทางเศรษฐกจิและการลงทนุป 2558” เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2558  

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซื้อขายกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ โดยวิธีการ  

    สับเปลี่ยน (Switching)” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  
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  นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 15 ป ของมหาวิทยาลัยในการเปน 

“มหาวิทยาลัยแหงชาติที่เปนเลิศในภูมิภาคและมีความเปนนานาชาติ (World Class National University)” 

โดยมุงพัฒนา 8 ดานหลัก ไดแก การวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม โครงสรางพื้นฐาน โครงสราง

องคกรและการจัดการ การเงินทรัพยากรบุคคล และการสรางความสัมพันธกับเครือขาย มหาวิทยาลัยจึงจัดทำ  

(ราง)แผนยุทธศาสตรทางการเงินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระยะ 15 ป (พ.ศ.2557-2570) เพื่อสะทอน  

และรองรับยุทธศาสตร “มั่นคง”ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดยุทธศาสตรดานรายจาย ยุทธศาสตรดานรายได 

และยุทธศาสตรดานฐานะการเงิน ภายใตเปาหมายทางการเงิน 4 ประการ คือ  

  1) มีความปลอดภัยและความอยูรอดทางการเงิน (Financial Security & Survival) 

  2) มีความสามารถในการเติบโตของรายไดอยางมีคุณภาพ (Quality Growth of Revenue) 

  3) มีความเปนอิสระทางการเงิน (Financial Autonomy)  

  4) มีความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน (Financial Stability & Sustainability)  

  (ราง) แผนยุทธศาสตรทางการเงินฯ ดังกลาว เนนการดำเนินงานแบบมีสวนรวม ทั้งใน  

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 776 วันที่ 29 มกราคม 2558 

มีมติเห็นชอบกรอบโครงสรางและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรทางการเงินระยะยาวในระยะ 15 ป และให

ฝายบริหารดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรทางการเงินในระยะ 15 ป ใหมีความสมบูรณตอไป 
 

3.2 การจัดการทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย 

 มหาวิทยาลัยดำเนินงานดานการจัดการทรัพยสิน โดยผานสำนักงานจัดการทรัพยสิน ซึ่งเปน  

หนวยงานบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่เปนที่ดินและอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย   

ในเขตจัดการทรัพยสินบริเวณเขตปทุมวันและบริเวณอ่ืน ๆ โดยการใหเชาท่ีดิน (Landlord) การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (Developer) รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management) ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 – 2559 ดังนี้   
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 3.2.1 ผลงานตามยุทธศาสตร “มั่นคง” 

  ดำเนินการตามยุทธศาสตร “มั่นคง” ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีระบบบริหารทรัพยากร

กายภาพที่กอเกิดรายไดที่มั่นคง มาสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย โดยเนน Maximum Benefit เพื่อ

สงเสริมภาพลักษณที่ดี สรางความสมดุลระหวางรายไดที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม  

  1) รายรับ-รายจายของสำนักงานฯ  

  1.1) รายรับประจำ 

   - ที่ดิน-อาคารพาณิชย/อาคารพิเศษ จาก สวนบริหารกิจการสยามสแควร 17.58%   

     (790.37 ลานบาท) สวนบริหารกิจการสวนหลวง 12.68% (570.12 ลานบาท)   

     และอื่น ๆ 0.80% (35.97 ลานบาท) 

   - โครงการพัฒนาที่ดินเดิม (เอกชนลงทุน) จาก MBK, Novotel, อาคารมั่นคง,   

     U Center, Digital Gateway, โรงแรมวรบุระ (หัวหิน) รวม 19.62% (882.10   

     ลานบาท) 

   - โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุน จาก สวนงานบริหารกิจการตลาด   

     0.17% (7.86 ลานบาท) สวนบริหารอาคารจัตุรัสจามจุรี 25.42% (1,142.98   

     ลานบาท) สวนบริหารกิจการสยามกิตติ์ 3.53% (158.68 ลานบาท) สวนบริหาร  

     กิจการสยามสแควรวัน 7.93% (356.73 ลานบาท) สวนบริหารกิจการอาคาร  

     พิเศษ 2.20% (98.99 ลานบาท) และสวนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร 1.30%   

     (58.28 ลานบาท)  

  1.2) รายรับโครงการพัฒนาท่ีดินใหม 

   - โครงการพัฒนาที่ดินใหม (เอกชนลงทุน) จาก ม.21-22, I’m park รวม 8.77%   

     (394.57ลานบาท)  

  1.3) รายจายจากการบริหาร รวม 1,072.33 ลานบาท 
 

  2) โครงการพฒันาทีด่นิ จำแนกเปนโครงการทีม่หาวทิยาลยัลงทุน และทีเ่อกชนลงทนุ ดงันี ้ 

  2.1) โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุน 

   - โครงการสวนหลวงสแควร ตั้งอยูซอยจุฬาฯ 5 ถนนพระราม 1 แนวคิดเปน  

     อาคาร 2 ชั้น 171 คูหา และอาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 อาคาร เปนการบูรณะปรับปรุง  

     อาคารพาณิชยแบบระยะสั้น 10 ป ปจจุบันดำเนินการขายโครงการฯ คาดวา  

     เปดใหบริการสิ้นปงบประมาณ 2558 
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   - โครงการปรับปรุงหมอน Block C+D1 แนวคิดการพัฒนา Transitional   

     Project เปนการปรับปรุงอาคารพาณิชย (เดิม) จำนวน 89 คูหา ในพื้นที่  

     สยามสแควร ใหมีความสวยงาม ปจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้น 

   - โครงการปรับปรุงหมอน 56-57 แนวคิดการพัฒนาเปนการปรับปรุงอาคาร  

     พาณิชย (เดิม) จำนวน 192 คูหา ในพื้นที่สวนหลวงใหมีความสวยงาม   

     ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงตัวอาคาร 

   - โครงการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ซึ่งขอเชาพื้นที่ขนาด 2-3-63 ไร เพื่อ  

     เปนโรงพักสำหรับบริการประชาชนในบริเวณชุมชนสวนหลวง-สามยาน และ  

     พื้นที่บริเวณใกลเคียง ปจจุบันสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันอยูระหวางจัดหา  

     งบประมาณในการกอสราง 

   - โครงการศูนยราชการปทุมวัน กรุงเทพมหานครขอเชาพื้นที่ขนาด 3 ไร   

     บริเวณซอยจุฬาฯ 34 เพื่อนำไปพัฒนาเปนศูนยราชการกรุงเทพฯ (ปทุมวัน)   

     ประกอบดวย สำนักงานเขตปทุมวัน ศูนยสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิง   

     ปจจุบันลงนาม MOU เรียบรอยแลว อยูระหวางการตรวจรางสัญญาของ  

     กรุงเทพมหานคร  

  2.2) โครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนลงทุน 

   - โครงการหมอน 21-22 (The Campus) แนวคิดการพัฒนา Mix-use   

     ประกอบดวย ศูนยการคา โรงแรม สำนักงาน ที่พักอาศัย คาดวาจะกอสราง  

     ในป 2559 และเปดใชงานป 2563 

   - โครงการ Block L (สยามกิตติ์) Phase-2 แนวคิด Budget Hotel ขนาด   

     400 หอง สรางตอจากโครงสรางของอาคารสยามกิตติ ์คาดวาจะเริ่มกอสราง  

     ในป 2559 และเปดใชงานในป 2563 

   -  โครงการ Zy Walk ตั้งอยูบริเวณตลาดสวนหลวง (เดิม) แนวคิดเปน Gallery   

     mall ปจจุบัน อยูระหวางตกแตงและเปดขายโครงการฯ คาดวาจะเริ่มเปดใชงาน  

     ปลายป 2558 
 

 3.2.2 ผลงานตามยุทธศาสตร “เกื้อกูล” 

  เพื่อสงเสริมหรือมีสวนรวมในการสนับสนุนชุมชน (Social Responsibility) ใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน โดยไดดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในดานตาง ๆ ดังนี้  
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  1) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

   1.1) โครงการอุทยานและถนนจุฬาฯ 100 ป เปนการฉลองครบวาระ 100 ปแหง  

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนไปตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรในหมวด “เกื้อกูล” อันเปน

แนวทางในการพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม กาวสูการเปน “เสาหลักของแผนดิน” ถือเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาตามแผนแมบท ซึ่งมีแนวคิดในการจัดพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสรางสรางสภาพแวดลอม  

ที่ดีใหกับชุมชนโดยรอบ ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ 

   1.2) ศูนยการเรียนรูเกษตรกรรมเมือง สยามกรีนสกาย (Siam Green Sky) ซึ่ง

เปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ชั้น 7 อาคารสยามสแควรวัน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูการทำ

เกษตรกรรมเมือง เปนตนแบบการบริหารพื้นที่สีเขียวของอาคารในเขตเมืองและลดการใชพลังงานท่ีไมจำเปน 

ตลอดจนเปนพื้นที่พักผอนแหงใหมกลางใจเมืองดวย เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของจุฬาฯ ที่ไดรับการจัดอันดับ

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 40 ของโลก และเปนอับดับที่ 1 ในเอเชีย  

   1.3) โครงการรณรงคทิ้งขยะ “ถูกที่ ถูกเวลา” ภายใตโครงการพลังชุมชนสะอาด รักษ

สิ่งแวดลอม และโครงการ ส ยกกำลัง 3 เพื่อรณรงคเรื่องการบริหารจัดการขยะจากตนทาง ภายในพื้นที่พาณิชย

ของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะอันจะนำไปสูการเปนชุมชนตนแบบดานสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  

   1.4) รางวัล “สุดยอดสถานประกอบการ รักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครดีเดน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งสวนบริหารกิจการตลาดสามยานไดรับรางวัล 
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  2) กิจกรรมดานสังคม/ศิลปวัฒนธรรม 

   จัดกิจกรรมตอเนื่องหลายลักษณะ เชน การรับบริจาคแวนตาดำมือสองในพื้นที่เชิง

พาณิชยของมหาวิทยาลัยตามโครงการ “มอบแวนถนอมสายตาใหยืนยาวกับขาววันใหมป 2” (ไทยทีวีสีชอง 3) 

เพื่อสงตอใหผูปวยหลังผาตัดตอของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ขอนแกน และสุราษฎรธาน ีรับบริจาคปฏิทิน

ตั้งโตะที่ไมใชงานแลว เพื่อมอบใหสำนักบริหารมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ 

รวมกับศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาท

น้ำพุ จ.ลพบุรี  

  3) กิจกรรมดานการศึกษา 

   ไดนำเยาวชนจากโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยเขารวมคายเยาวชนภาคฤดูรอน   

“Leadership Kid Camp 2015” ภายใตโครงการ ส ยกกำลัง 3 ณ ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

เสริมสรางสุขภาพ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และมอบคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อนำไปใช

เปนสื่อการเรียนการสอน แกโรงเรียนภูงามโนนสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดเทพคันธาราม จ.อยุธยา และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

 3.2.3 ผลงานตามยุทธศาสตร “คลองตัว” 

  เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลโปรงใสตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบจัดการทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยสิน ดานกายภาพ และ

ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง มั่นคง และย่ังยืน ไดมีการดำเนินการเพื่อขอรับ  

การตรวจประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาต ิ (TQA) ป พ.ศ.2558 และโครงการพัฒนา

คุณภาพงาน (Continuous Quality Improvement: CQI) โดยไดสงผลงานเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพงาน

กับมหาวิทยาลัย จำนวน 15 โครงการ 
 

 3.2.4 ผลงานตามยุทธศาสตร “เปนสุข” 

  เพื่อเปนมหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืน (Sustainable University) มุงอนุรักษพลังงาน  

และสรางส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหนาอยู ปลอดภัย สงเสริมการมีสุขภาพดี มีความสุข

กายและใจ ไดมีการดำเนินโครงการ Happy Workplace เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน โดย  

ใชแนวคิด Happy 8 ซึ่งกิจกรรมในป 2558 ไดแก Happy Body (สุขภาพดี) กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ 2009 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ Happy Brain ฝกอบรมเทคนิคในการทำงาน Happy Soul กิจกรรม  

ทางพุทธ Happy Society กิจกรรมบริจาคอุปกรณสิ่งของใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลน Happy Relax รดน้ำผูใหญ

ในวันสงกรานต การแขงขันกีฬาภายใน 
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4. การดำเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและแลกเปล่ียนองคความรูกับ

ภูมิภาคโดยมีการดำเนินงานในหลายลักษณะ ทั้งการทำวิจัย การบริการวิชาการ การประสานความรวมมือกับ

หนวยงานและชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค การจัดตั้งศูนยหรือเครือขายเพื่อใชประสานการทำงาน รวมถึงจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยดำเนินการหลักอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนาน และจังหวัดใกลเคียง  

โดยมอบหมายให สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค ดำเนิน

กิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ มีผลการดำเนินงานโดยสรุปในปงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

4.1 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร  

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 715 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 

ไดจัดตั้ง“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร” ขึ้น และเมื่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2557 ไดปรับฐานะเปน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เปดสอน

หลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรี ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

การบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2558 ดำเนนิการรับนสิติ 

รุนที ่ 1 ในปการศกึษา 2553 และมบีณัฑติสำเรจ็การศกึษารุนแรก ปการศกึษา 2556 

ปจจุบันมีนิสิต 171 คน โดยในปการศึกษา 2557 นี้ สามารถผลิตบัณฑิตได 46 คน 

ผลการดำเนินงานสวนภูมิภาคของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ในรอบป 2558 จำแนกเปนหัวขอ 

การจัดทำบันทึกขอตกลง กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนและสังคม และกิจกรรม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
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 4.1.1 การจัดทำบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร  

รุนใหมที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

ระหวางสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ และสำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร  

รุนใหมในการรวมกลุมใหเกิดความเขมแข็ง สามารถยกระดับการผลิตและการจัดการดานการเกษตรใหเปนอาชีพ

ที่สรางคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเกษตรกรในอนาคต เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการกอตั้ง

ทั้งสองหนวยงาน  

 4.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก โครงการวิพุทธิยาจารยอาสา การนำเสนอโครงงาน

ปริญญาบัณฑิต การฝกปฏิบัติภาคสนาม ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ  

  1) โครงการวิพุทธิยาจารยอาสา 

   1.1) วันที่ 22 มีนาคม 2558 วิพุทธิยาจารยอาสา ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ แหง

สวนปา มหาชีวาลัยอีสาน พรอมกับคณะชาวเฮฮาศาสตร เชน อาจารยกนกพร อุณเอกลาภ อาจารยภาควิชา

กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณวีรยุทธ สมปาสัก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

(ชำนาญการ) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ใหเกียรติมาบรรยายและจัดกิจกรรมใหแกนิสิตช้ันปที ่ 2 

และปที่ 3 เพื่อใหนิสิตไดตระหนักถึงการเติบโตของสังคมเกษตรกรรมที่ผิดปกต ิการเปนหนี้สินของเกษตรกร   

การพัฒนาตนผานหลัก“สุ จิ ปุ ลิ” ในโลกออนไลน การดูแลตนเองดวยกายภาพบำบัดแบบงาย ๆ และปญหา

หมอกควันในภาคเหนือ 

   1.2) วันที่ 4 เมษายน 2558 วิพุทธิยาจารยอาสา อาจารยเทิดพัฒน พัฒนศิษฏางกูร 

ไดมาพบปะนิสิตชั้นปที่ 2 และปที่ 3 ในครั้งนี้ วิพุทธิยาจารยใหนิสิตดูภาพยนตร เรื่อง Top secret วัยรุนพันลาน 

   1.3) วันที่ 18 เมษายน 2558 วิพุทธิยาจารยอาสา อาจารยโชติหิรัญ เปยมสมบูรณ   

มาพบปะนิสิตชั้นปที่ 2 และปที่ 3 ในครั้งนี้ วิพุทธิยาจารยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องไผและหวาย   

  2) โครงการนำเสนอผลงานโครงงานปริญญาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2557  ภายใต

การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ   

โถงใตดิน อาคารวิทยกิตต์ิ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการประกอบดวยการนำเสนอโปสเตอรและผลิตภัณฑ  

ของโครงการ   

  3)  โครงการฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 ของนิสิตช้ันปที่ 2 ในวันท่ี 2-11 มิถุนายน 2558   

จัดศึกษาดูงานทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี บริษัท   

แดรี่โฮม จำกัด  

  4) โครงการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติภาคสนามทางดานการเกษตร หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม เชน สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หจก.สุวิรุฬห ชาไทย เชียงราย  
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  5) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 มีผูเขารวม 

จาก NationalChung Hsing University และ National Pingtung University of Science and 

Technology ในพื้นที่จังหวัดนาน  

  6) โครงการศึกษาดูงานธุรกิจในเครือเบทาโกร ประจำปการศึกษา 2557 สำหรับนิสิต 

ชั้นปที่ 3  

  7) โครงการศึกษาดูงานศูนยการพัฒนาหวยทรายฯ และสหกรณโคนมหนองโพ เพชรบุรี

และราชบุรี   

 4.1.3 กิจกรรมบริการวิชาการ ชุมชนและสังคม จำนวน 9 กิจกรรม เชน 

  - โครงการ “น้ำสะอาดเพื่อชีวิต” การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปนโองซีเมนตสำหรับบรรจุ

น้ำเพื่ออุปโภคและเกษตรครัวเรือน โดย อาจารยโชติหิรัญ เปยมสมบูรณ เปนวิทยากร ณ บานวังตาว จ.นาน 

  - โครงการอบรม “OCARE หวงใย รวมใสใจสิ่งแวดลอมนาน ครั้งที่ 3” เรื่อง การจัดการ

ระบบการผลิตขาวอินทรีย โดย อ.ดร.ธัญศิภรณ จันทรหอม และนายสถาพร กาใจ เจาหนาที่โครงการสาย 

งานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย บริษัทเลมอนฟารม ณ หอประชุม โรงสีขาวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ  

อ.ทาวังผา จ.นาน 

  - การอบรมใหความรูเรื่อง “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต” แกผูตองขังกอน

ปลอยตัวพนโทษรุนที่ 1/2558 ณ ศูนยเตรียมการปลดปลอย เรือนจำชั่วคราวเขานอย อำเภอเมือง จังหวัดนาน  

 4.1.4 กิจกรรมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ไดแก 

  1) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Higher Education for Sustainable Agriculture 

(HESA) and Food Security in Thailand เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  

  2) จัดการสัมมนา เรื่อง ความผันผวนของราคาสินคาเกษตร : วาระท่ีตองแกไข เพื่อ 

ใหรูถึงกลไกการตลาดที่ไมสมดุลอันเปนปจจัยหลักของเกษตรกรที่ทำใหประสบปญหาหนี้สินและความยากจน 

เพื่อหาแนวคิด และการเตรียมพรอมดานภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและสงผลตอการเกษตรทำใหราคาสินคา

ผันผวน 

  3) การประชุมเสวนานานาชาติเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใน

หัวขอ “Higher Education for Sustainable Agriculture (HESA) and Food Security in Southeast Asia 

(A Public Forum & HESA-SIANI Expert Group Workshop)” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยไดรับการ

สนับสนุนจาก Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) และ Swedish 

International Development Cooperation Agency (Sida) 
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4.2 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค  

 ดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนานและจังหวัดสระบุรี โดยในพื้นท่ี

จังหวัดนาน คือ สถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีผาสิงห (ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการ เครือขายแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และสถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีไหลนาน (สถานีวิจัยบริการคัดเลือกและบำรุง

พันธุสัตว) และที่จังหวัดสระบุรี คือ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี ในป 2558 ดำเนินงาน ขยายผล ตอยอด 

โครงการความรวมมือทางวิชาการฯ ดานสัตวศาสตร พรอมท้ังตอยอดการนำองคความรูจากการจัดทำโครงการ

วิจัยโครงการวิทยาเพื่อพื้นถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนานอยางตอเนื่อง ผานกิจกรรมตาง ๆ 

รวมท้ังสรางกิจกรรมที่สอดคลองกับพ้ืนที่ในปจจุบันข้ึนใหม มีผลการดำเนินงาน และมี “ตนแบบ” (Model) 

การศึกษาและพัฒนา ดังนี้   

 4.2.1 ตนแบบการศึกษาและพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโปรตีน เชน 

  4.2.1.1 โครงการผลิตแพะพันธุนมในจังหวัดนาน เพื่อใหมีแพะพันธุนมที่มีคุณภาพ แพะ

พันธุเน้ือ Black Bengal และจัดหาพันธุซาแนนเขามาเพิ่มฝูง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ รวมท้ังกำหนด

เปาหมายพัฒนามาตรฐานฟารม แปรรูปน้ำนมแพะ โดยใชศักยภาพทางดานหองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำนม  
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  4.2.1.2 โครงการศูนยสาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน พัฒนาตอยอดการจัดให

บริการวิชาการที่ขยายผลจากโครงการวิจัยบริการของ ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ หัวหนาโครงการวิจัย   

“การจัดตั้งศูนยวิจัยผสมเทียมสุกรและการวิจัยดานการผสมเทียม” โดยใหบริการน้ำเชื้อสุกรแกเกษตรกร   

6,980 หลอด 308 คน ใหบริการตรวจรักษา จัดอบรมรวมกับการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.นาน 80 คน   

และอบรมการเลี้ยงสุกรเบื้องตนและการผสมเทียม 24 คน 

  4.2.1.3 การเลี้ยงและอนุรักษโคพื้นเมืองนาน ดำเนินการปรับปรุงสายพันธุโคเพื่อใหได

สายพันธุโคพื้นเมืองนาน และในปนี้ไดนอมเกลาฯ ถวายโคแดงพื้นเมืองนาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปน

พระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ   

60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรใหมีโอกาสไดรับมอบกรรมสิทธิ์โคไวใชเปนแรงงานและ  

เพิ่มผลผลิต มีผูแทนกลุมเกษตรกรเขารับพระราชทานโคแดงพื้นเมือง 60 ตัว 

  4.2.1.4 การปฏิบัติงานหองปฏิบัติการอาหารปลอดภัย ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ำใหแก บานทุงชัย อ.ปว จ.นาน 4 ตัวอยาง และอยูระหวางประสานงานกับทองถ่ินในรายละเอียดการนำสง  

ตัวอยางเพิ่มเติม 
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  4.2.1.5 การพัฒนาศูนยสาธิตการเลี้ยงกบนาแบบเกษตรอินทรีย ไดพัฒนาและปรับปรุง

บอกบ และจัดการการเลี้ยงเพื่อสรางพอแมพันธุกบนา ขณะนี้มีกบรวมทุกรุนประมาณ 3,000 ตัว เพื่อรองรับการ

สงเสริมอาชีพ และไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงกบ : เสริมรายได–สรางอาชีพ โดยมีกลุมเปาหมาย

ในชุมชนทองถิ่น 

  4.2.1.6 การสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือน ดำเนินการเพาะเลี้ยงไสเดือนเพื่อนำมาเปน

อาหารกบ ลดตนทุนคาอาหารสำเร็จรูป ไดจัดทำบอเลี้ยงไสเดือน 12 บอ และเตรียมบอขยายอีก 12 บอ และได

เกิดผลผลิตเปนปุยมูลไสเดือนและน้ำมูลไสเดือน นำไปใชประโยชน เชน เปนปุยบำรุงดิน ถือเปนการเพิ่มมูลคา

จากการเพาะเล้ียงไสเดือน และสงเสริมการขยายการใชงานในกลุมผูเขาอบรมจากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใชกำจัด

ขยะภายในโรงพยาบาล 
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 4.2.2 ตนแบบการศึกษาการพัฒนานิเวศวิทยาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

  4.2.2.1 การประชุมสัมมนารักษปานาน ครั้งที่ 2 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปดการประชุม ณ ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการเครือขายแหงจุฬาฯ ณ   

สถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี ผาสิงห วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 โดยมุงหวังใหเปนเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ นำไปสูความรวมมือรวมใจกัน 
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  4.2.2.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไดดำเนินการพัฒนาตอยอดการอนุรักษและขยายพันธุ

พืชสมุนไพรทองถิ่นดวยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ มีเปาหมายนำตนกลาไปปลูกในพื้นที่ปา สถานีวิจัยฯ ไหลนาน 

และขยายผลในพ้ืนที่โครงการฯ สระบุรี ในป 2558 ไดเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ จำนวน 11,213 กลา เชน 

หญาหนวดแมว ขมิ้นดำ ผักดีด ชะเลือด 

  4.2.2.3 การเพาะพันธุกลาไมวงศไมยาง ไดขยายผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย   

ภายใตโครงการวิทยาเพื่อพื้นถิ่น “การประยุกตใชราเอคโตไมคอรไรซาเพื่อการปลูก ฟนฟูปาเต็งรังในจังหวัด

นาน” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดดำเนินการการปลูกปาทรงมหาดไทยใช 3 เทคโนโลยี จำนวน 15,000 ตน 

ในพื้นที่จังหวัดนาน 

  4.2.2.4 พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช: มะไฟจีนและหวา ภายใตโครงการ อพ สธ จฬ 

ดำเนินกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช และปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซึ่งไดจัดพื้นท่ีจัดกิจกรรมในบริเวณสถานีวิจัย

และถายทอดเทคโนโลยีไหลนาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 

  4.2.2.5 เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไดกำหนดพื้นที่ปาอนุรักษที่มหาวิทยาลัยไดรับ

อนุมัติใหเขาใชประโยชนใน อ.เวียงสา จ.นาน 3 ตารางกิโลเมตร พัฒนาเพื่อเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญ ใหนักเรียน

และชุมชนเขามาใชประโยชนเสมือนพิพิธภัณฑมีชีวิตของจังหวัด มีผูเยี่ยมชม เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

คณะลูกเสือ รร.ไหลนาน 

 4.2.3 ผลการปฏิบัติงาน “ระบบเครือขายวิชาการภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 

 รวมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร สนับสนุนใหนิสิตทำวิทยานิพนธภายใตแผนแมบท

กรอบการวิจัยของคณาจารย โดยการศึกษาวิจัยและฝงตัวอยางตอเนื่องในพื้นที่ เปนรูปแบบที่เนนใหการเรียน

การสอนและการวิจัยเปนกระบวนการตอเน่ืองกัน โดยมีหัวขอวิจัยเฉพาะเรื่องท่ีดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนาน   

6 หัวขอ 
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 4.2.4 การสนบัสนนุบรกิารวชิาการตามความตองการของทองถิน่ รวมกบัภาควชิาดรุยิางคศลิป

ไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเครือขายดนตรีราชสำนักนานและ

ราชสำนักรัตนโกสินทร สรางเครือขายศิลปนจุฬาฯ–นาน เพื่อตอยอดองคความรูที่ไดจากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจัย

ในจังหวัดนาน ในป 2558 ไดจัดโครงการบมเพาะยุวศิลปนนาฏยศิลปดนตรีไทย เมืองนาน รวมกันจัดพิธีไหวครู

ดนตรีไทย นาฏยศิลปไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีผูเขารวมพิธีกวา 200 คน และจัดหา

เครื่องดนตรีไทยประดับเงิน เปนการพัฒนาเครื่องดนตรีไทยผสมผสานกับงานหัตถศิลปเครื่องเงินนานใชจัดแสดง

ตอประชาคมชาวนาน และโครงการสัมมนาวิชาการ “รักษปานาน” วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558   

 4.2.5 ผลการดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมการศึกษา/วิจัยบริการสูภูมิภาค 

  เพื่อสงเสริมใหนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสนำความรูจากการ

ศึกษาไปสูการปฏิบัติจริงในทองถิ่น โดยมีกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดนาน เชน โครงการคายชีววิทยาจากภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร รวมกับ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค การประชุมเผยแพรผลงานชุดบทเรียน

เสริมการอาน เพื่อความเขาใจสำหรับนักเรียนมัธยมตอนตนโดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร โครงการคลินิกแผนที่ 

ครั้งที่ 2  

 4.2.6 โครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการพื้นที่จุฬาฯ-สระบุร ี

  ตั้งอยูที่อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พื้นท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี มีพื้นที่  

ขนาด 3,296 ไร 1 งาน 89 ตารางวา ในปนี้ไดรับมอบอาคารบริการกลางเพิ่มเติม มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

   สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  

พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ.) 5 โครงการ รวมท้ังรองรับการจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ.  

ในภาคกลาง 

   สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย โครงการจัดตั้ง

ศูนยนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ และเกษตรครบวงจร โครงการสงเสริมศักยภาพการใชชีวภาพและ  

ชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อ  

การสงออกเทคโนโลยี และ Green Engineering for Green Society โครงการ OFOC และโครงการเพื่อชุมชน

สระบุรี 

   จัดกิจกรรมบริการวิชาการถายทอดองคความรูจากมหาวิทยาลัยลงสูพื้นถิ่นที่สอดคลอง

กับความตองการของพื้นที่ และเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูภูมิภาคมากยิ่งข้ึน โดยวันที่ 5 กันยายน 2558 

สนับสนุน “โครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558” มผีูเขารวมกิจกรรมมากกวา 4,000 คน 
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   ฟนฟูระบบนิเวศ ดวยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ไดแก เพาะกลาไมวงศไมยาง 

60,000 กลา ปลูกปา 30 ไร ขุดสระน้ำเพิ่มความชุมชื้น 2 บอ สรางฝายชะลอความชุมชื้น 25 ฝาย อบรม  

การปลูกปา 1,228 คน 

   จัดสราง Educational Plot 

   เปดกิจกรรมการเรียนการสอน: นำรองดวยรายวิชา Ecology Lab ของ ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร และสนับสนุนโครงการศูนยฝกนิสิตสัตวแพทยศาสตร และศูนยการเรียนรูดาน

เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ฟนฟูระบบนิเวศ โดยดำเนินการโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูก

มเหสักข – สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการปลูกปาทดแทนโดยการใชราเอคโตไมคอร

ไรซาเพื่อฟนฟูสภาพปาและระบบนิเวศ โครงการปลูกหญาแฝก : อนุรักษดิน ปองกันการทลายของหนาดินและ

ฟนฟูสภาพแวดลอม 

 

5. หนวยงานใหมที่มีการจัดตั้งขึ้น 

ประเทศไทยยังไมมีศูนยทดลองสัตวไพรเมท ที่จะชวยเพิ่มสมรรถนะในการวิจัยและการใชสัตวทดลอง  

ในกลุมไพรเมท โดยเฉพาะดานวัคซีนและยา ที่ผานมาตองทำการทดลองในตางประเทศ และมีคาใชจายสูง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสถาบัน

วัคซีนแหงชาติ (องคการมหาชน) จึงรวมกันลงนามความรวมมือ (MOU) ในการจัดตั้งศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ 

เพื่อใหการพัฒนาการเลี้ยง การใช และการผลิตสัตวไพรเมท เพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย งานทดสอบ  

และผลิตชีววัตถุ ไดมาตรฐานทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาต ิ ที่เพียงพอกับความตองการของหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับนโยบาย  

ดานสาธารณสุขวิทยาศาสตรการแพทย และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 780 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 781 เมื่อ  

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง ศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศวพ.)   

(National Primate Research Center of Thailand-Chulalongkorn University) ขึ้น เปนหนวยงานใน

กำกับของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่ในการเปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

สัตวไพรเมทของประเทศไทย เปนแหลงขอมูลและแหลงอางอิงเก่ียวกับสัตวไพรเมทของเขตภูมิภาคเอเชีย ผลิต

สัตวไพรเมทที่ปราศจากเชื้อโรคจำเพาะสำหรับรองรับงานวิจัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำหรับหนวยงาน

รัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ และสนับการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ห น ว ย ง า น ต า งๆ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ  
 

     หนา 

1 สภาคณาจารย 165 

2 ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 167 

3 สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 169 

4 สถาบันภาษาไทยสิรินธร 173 

5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก 174 

6 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 182 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
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หนวยงานตางๆ และกิจกรรมพิเศษ 
 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถ

บริหารจัดการ และจัดทำภารกิจหลัก ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรมไปไดโดยลุลวง หนวยงานเหลานี้ มีสภาคณาจารย ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ สถาบันทรัพยสิน

ทางปญญา เปนตน 

ผลดำเนินงานอีกสวนหน่ึง เปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดดำเนินการขึ้นเปนพิเศษเฉพาะป โดยปนี้เปน

กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558 และหัวขอ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก ซึ่งเปนสรุปการจัดอันดับในดานตาง ๆ 

ในรอบปที่มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับโลก ผลดำเนินงานโดยสรุปของป 2558 ในหัวขอตาง ๆ มีดังนี้ 

 

1. สภาคณาจารย 

สภาคณาจารยในระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) เปนชวงรอยตอระหวางสภา

คณาจารย ปที่ 44 ซึ่งหมดวาระวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 และสภาคณาจารย ปที่ 45 มีวาระตั้งแตวันท่ี 7  

กุมภาพันธ 2559 ถึง 6 กุมภาพันธ 2560 มีสรุปผลการดำเนินกิจการตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.1 การประชุมสภาคณาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1) การประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ 24 ครั้ง และสมัยวิสามัญ 1 ครั้ง 

 2) การประชุมคณะกรรมการประจำสภาคณาจารย 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารประจำ

สภาคณาจารย คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกิจการอาจารย  

คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย ชุดละประมาณ 6-15 คน รวม 83 ครั้ง 

 3) การเขารวมประชุมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)

18 ครั้ง 

 4) การเขารวมประชุมของประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย เลขาธิการ  

สภาคณาจารยและบรรณาธิการสารสภาคณาจารย ในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 313 ครั้ง 

 5) ผูแทนสภาคณาจารย เขารวมประชุมในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 102 ครั้ง 
 

1.2 การสัมมนาทางวิชาการ การจัดเสวนา โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ 

 สภาคณาจารยไดจัดใหมีการสัมมนา การเสวนา และกิจกรรมที่สำคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
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 1 ต.ค. 2557 เขารวมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จ  
      พระมหาธีรราชเจาและจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสสภาคณาจารย  
      ครบรอบขึ้นปที่ 44 

 26 มี.ค. 2558 พิธีตักบาตรงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ 98 ป 
 5 มิ.ย. 2558 เสวนา เรื่อง “แผนงานของสำนักงานจัดการทรัพยสินในปจจุบันและอนาคต   

      (ปญหาและอุปสรรค) ณ หองประชุม 202 อาคารจามจุรี 4  
     โดย รองอธิการบดี (รศ. นาวาอากาศเอก นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ) 
 19 มิ.ย. 2558 สภาคณาจารยเขาเยี่ยมชมศูนยนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ และ  

      เกษตรครบวงจร จ.สระบุรี 
 26 - 29 ก.ค. 2558 สัมมนาสภาคณาจารย ประจำป พ.ศ. 2558 เรื่อง “เสียงสะทอนจากสมาชิกสู  

      มหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง และ จ.กระบี่ 
 7 ส.ค. 2558 เสวนา เรื่อง “ปญหาและอุปสรรคของการจัดทำวิทยานิพนธ”  
     โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 19 ส.ค. 2558 สัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง  
     “ชาวจุฬาฯ สวัสดิการดี ชีวีมีสุข” หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 22 ส.ค. 2558 สภาคณาจารยเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2558   

      ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 
 24 ส.ค. 2558 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2558” ณ หองแมนดาริน A ชั้น 2   

      โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอรพอยส กรุงเทพฯ 
 ส.ค. - ก.ย. 2558 การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจำป พ.ศ. 2558 ในปนี้  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการคัดเลือก จำนวน 3 สาขา ไดแก  
     1) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร  
      คณะสัตวแพทยศาสตร  
     2) สาขาสังคมศาสตร ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน คณะเศรษฐศาสตร 
     3) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร รศ.ดร.พรรัตน ดำรุง  
      คณะอักษรศาสตร 
 1 ต.ค. 2558 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระปยมหาราช และสมเด็จ  

      พระมหาธีรราชเจา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย  
      ครบรอบขึ้นปที่ 45 
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1.3 ขอเสนอแนะของสภาคณาจารย 

 มีขอเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เรื่อง คือ “ขอใหมีการพิจารณาเพิ่มเงินกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ” 
 

1.4 การจัดทำโครงการตาง ๆ 

 ไดเสนอโครงการตาง ๆ จำนวน 4 โครงการ ดังตอไปนี้ 

 5 มิ.ย. 2558   เสนอแนะปญหาและอุปสรรค “แผนงานของสำนักงานจัดการทรัพยสินใน  

      ปจจุบันและอนาคต” 

 26 - 29 ก.ค. 2558  สัมมนาสภาคณาจารย เรื่อง “เสียงสะทอนจากสมาชิกสูมหาวิทยาลัย”  

 7 ส.ค. 2558   เสนอแนะ “ปญหาและอุปสรรคของการจัดทำวิทยานิพนธ”  

 19 ส.ค. 2558  สัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง   

      “ชาวจุฬาฯ สวัสดิการดี ชีวีมีสุข” 
 

1.5 การประชาสัมพันธ 

 จัดทำขาวสภาคณาจารยเพื่อเผยแพรสูคณาจารยและประชาคมจุฬาฯ ใหรับทราบขาวสำคัญของ  

มหาวิทยาลัยและของสภาคณาจารยอยางสม่ำเสมอ ในปนี้ดำเนินการทั้งสิ้น 1 ฉบับ ผูสนใจสามารถเขา Website  

สภาคณาจารย www.senate.chula.ac.th เพื่อติดตามขอมูลขาวสารของสภาคณาจารยไดตลอดเวลา 

 

2. ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภารกิจหลักของศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ ในรอบป 2558 จำแนกเปนดานนิสิตเกาสัมพันธ 

ดานการระดมทุน ดานการจัดทำนิตยสารจามจุรี และดานจัดทำฐานขอมูลนิสิตเกา ดังนี้ 
 

2.1 งานดานนิสิตเกาสัมพันธ 

 ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ การจัดทำขอมูล ขาวสาร เพื่อการประสานงานกับนิสิตเกา ไดแก  

 1) ประชุมรวมกับนิสิตเกา ที่สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ   

4 ครั้ง  

 2) จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ โดยอธิการบดี เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 

2558ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ไดรับการตอบรับจากนิสิตเกาเขารวมประชุมประมาณ 80 คน 

 3) การสัญจรโดยประธานคณะกรรมการโครงการรินน้ำใจสูจฬุาฯ เพื่อหอพักนิสิต สัญจร 4 ภาค 

 4) จัดสงจดหมายขาวน้ำใจนองพี่สีชมพ ู ใหแกนิสิตเกาท่ัวประเทศ ฉบับละ 20,000 เลม จำนวน 

3 ครั้ง 
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 5) จัดทำชองทางการสื่อสารเพิ่มเติมอีก 1 ชองทาง Line: cuar.chula เพื่อการประชาสัมพันธ 

นอกเหนือจากชองทาง www.facebook.com/alumni.cu และ www.cuar.chula.ac.th 
 

2.2 ดานการระดมทุน 

 1) โครงการรินน้ำใจสูจุฬาฯ เพื่อหอพักนิสิต ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558   

ดำเนินการส้ินสุดโครงการ ยอดบริจาครวม 31,023,999 บาท (สามสิบเอ็ดลานสองหมื่นสามพันเการอยเกาสิบ

เกาบาท) 

 2) โครงการรินน้ำใจสูจุฬาฯ เพื่อหอประชุมจุฬาลงกรณ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 

2558 ยอดบริจาครวม 48,081,210 บาท (สี่สิบแปดลานแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยสิบบาท) 

 3) กองทุนจุฬาลงกรณบรมราชสมภพฯ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ยอดบริจาค

รวม 192,500 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันหารอยบาท)  

 4) การจัดหารายไดเพื่อสมทบโครงการจัดหารายไดจุฬาฯ 100 ป โดยจำหนายเสื้อจุฬาฯ 100 ป 

ตั้งแต 1 เมษายน – 31 กรกฏาคม 2558 ยอดจำหนายรวม 60,000 บาท (หกหมื่นบาท)   
 

2.3 ดานการจัดทำนิตยสารจามจุรี  

 จัดทำนิตยสารจามจุรี จำนวน 3,000 เลม ทุก ๆ 4 เดือน รวม 9,000 เลม จัดสงใหสมาชิก 1,182 

ราย และจัดสงผูบริหาร คณบดี นายกสมาคมทุกคณะ นายกสมาคมนิสิตเกาสวนภูมิภาค หองสมุด หอสมุดกลาง 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ มอบในการสัมมนา อบรม มอบใหคณะตาง ๆ ที่มีบทความเกี่ยวของ และมอบแกผูมา  

บริจาคเงิน 
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2.4 ดานจัดทำฐานขอมูลนิสิตเกา 

 ดำเนินการรวมกับผูจัดทำระบบ โดยกำหนดใชระบบฐานขอมูลผาน URL www.cuar.chula.ac.

th/alumni และขอใชพื้นที่ใน server ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลนิสิตเกา ทั้งนี้ ผูจัดทำ

ฐานขอมูลดำเนินงานติดตั้งระบบเรียบรอยแลว และทดลองใชงานประมาณรอยละ 80  

 

3. สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ดำเนินการผานสถาบันทรัพยสินทางปญญา

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแบงกิจกรรมหลักออกเปน การใหบริการดานทรัพยสินทางปญญา วิจัยและ  

ฝกอบรม วิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานและสถาบันการศึกษา การอนุญาตใหใชสิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู

อุตสาหกรรม และการบริหารจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน  

ในปงบประมาณ 2558 จำแนกตามกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 

3.1 การใหบริการดานทรัพยสินทางปญญา 

 ใหบริการแกคณาจารย นักวิจัยของจุฬาฯ ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้ 

 

จำนวนเรื่อง
สิทธิบัตร

การประดิษฐ
สิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร รวม

ไดรับจดทะเบียน 1 3 13 17

ยื่นคำขอ 32 52 10 94
 

 มีรายละเอียดสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน ดังนี้ 

ที่ ชื่องานประดิษฐ เลขที่คำขอ
เลขที่รับ

จดทะเบียน
ผูประดิษฐ หนวยงาน

วันที่ไดรับ
จดทะเบียน

 สิทธิบัตรการประดิษฐ      

1 แผงรับแสงอาทิตยแบบ

พาราโบลาผสมที่ไมตองใช

ระบบติดตามดวงอาทิตย

1101001216 42401 ดร.วัฒนา รติสมิทธ สถาบันวิจัยพลังงาน 23 ธ.ค.57

 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ      

1 โตะนักเรียน 0902001726 43684 ดร.วิริยา พึ่งทอง คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร

9 เม.ย.58

2 ขอตอขาเทียม 1002000718 44710 ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร 18 มิ.ย.58
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ที่ ชื่องานประดิษฐ เลขที่คำขอ
เลขที่รับ

จดทะเบียน
ผูประดิษฐ หนวยงาน

วันที่ไดรับ

จดทะเบียน

3 ชิ้นสวนขอตอขาเทียม 1002000719 44711 ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร 18 มิ.ย.58

 อนุสิทธิบัตร      

1 กลไกปรับแรงตึงในลวดสลิง 1303001330 9201 ดร.พงศแสน พิทักษวัชระ คณะวิศวกรรมศาสตร 27 ต.ค.57

2 กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม

แบบหมักที่มีสารแกมมา

อะมิโนบวิทีริกแอซิดปริมาณสูง

จากขาวกลองเพาะงอก

1303001614 9333 รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล คณะวิทยาศาสตร 21 พ.ย.57

3 กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม

แบบหมักที่มีสารแกมมา
อะมิโนบิวทีริกแอซิดปริมาณสูง
จากขาวกลองเพาะงอก

1203000611 9334 รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล คณะวิทยาศาสตร 21 พ.ย.57

4 สารอุดยอนปลายรากฟน 1203001184 9485 ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา
ผศ.ทญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร

คณะทันตแพทยศาสตร 29 ม.ค.58

5 วัสดุคอมพอสิตที่
ยอยสลายไดทางชีวภาพ

1303001543 9551 รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล คณะวิทยาศาสตร 18 ก.พ.58

6 สารปรับสภาพผิวผาจาก 
ไคโตซานในกรดมะนาว
สำหรับการพิมพอิงกเจ็ต

1203000094 9552 ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ คณะวิทยาศาสตร 18 ก.พ.58

7 เครื่องดื่มโปรตีนสูตร
ไรน้ำตาลทรายเสริมสารสกัด
จากรำขาว

1403000772 9644 ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ คณะวิทยาศาสตร 11 มี.ค.58

8 วัสดุปดแผลจากแผน
ไฮโดรเจลเอเอ็มพีเอสที่
ประกอบดวยอนุภาค
ซิลเวอรนาโนสำหรับปด
แผลไฟไหมโดยมีฤทธิ์ตาน
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

1303000571 9762 ศ.ดร.พิชญ ศุภผล 
 
 

วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี

9 เม.ย. 58

9 น้ำยาถนอมซากสัตวแบบนิ่ม 1303001064 9761 ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิรกานต 

ฐิตวัฒน

คณะสัตวแพทยศาสตร 9 เม.ย. 58

10 กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลซาดวย
วิธีการสกัดสารดวยของไหล

วิกฤติยิ่งยวด

1403000188 9845 ศ.ดร.ปราณี อานเปรื่อง คณะวิทยาศาสตร 30 เม.ย.58
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ที่ ชื่องานประดิษฐ เลขที่คำขอ
เลขที่รับ

จดทะเบียน
ผูประดิษฐ หนวยงาน

วันที่ไดรับ

จดทะเบียน

11 วัสดุปดแผลไฮโดรเจลที่มี

อนุภาคซิลเวอรนาโนผสมอยู

และกรรมวิธีการผลิต

1203000610 9873 ศ. ดร.พิชญ ศุภผล วิทยาลัยปโตรเลียม

และปโตรเคมี

12 พ.ค.58

12 วัสดุปดทับเนื้อเยื่อในของฟนที่

มีสวน ผสมของสารที่มีฤทธิ์ตาน

ตอการอักเสบ

1203001304 9874 รศ.ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ คณะทันตแพทยศาสตร 12 พ.ค.58

13 ถุงฝกการทรงตัว 1403000725 9974 ดร.อัครเดช ศิริพร คณะสหเวชศาสตร 12 มิ.ย.58

 

3.2 วิจัยและฝกอบรม วิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานและสถาบันการศึกษา 

 จำแนกเปนการบรรยายหัวขอเกี่ยวกับ สิทธิบัตร กฎหมาย การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และ

การจัดการสิทธิประโยชน ใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 รายการ/โครงการ และหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย 6 รายการ/โครงการ ในจำนวนนี้ ไดรวมจัดนิทรรศการมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair   

2015) และนิทรรศการ “THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2015” 
 

3.3 การอนุญาตใหใชสิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสูอุตสาหกรรม 

 จำแนกเปน 4 ประเภท รวม 17 สัญญา ดังตัวอยาง  

 3.3.1 การตรวจสอบ จัดทำและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/สัญญารวมวิจัยและพัฒนา 

17 สัญญา เชน 

   - สัญญาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ น้ำผลไมน้ำตาลต่ำจากน้ำผลไมรอยเปอรเซ็นต   

     (บจก.จูซอินโนฟเอท) 

   - สัญญาจางวิจัยและพัฒนาโฟมไมโครเซลลูลาร พอลิบิวทิลีนซักซิเนต (บมจ. ปตท.) 

   - Cooperative research and development of the vaccine against porcine   

     epidemic diarrhea (PED) (SANPHAR Division Holding GmbH) 

   - สัญญารวมวิจัย โครงการการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาจำพวกคารบอนดวยกระบวนการ  

     ไฮโดรเทอมอล เพื่อใชประโยชนในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ (สวทช.)  

 3.3.2 ตรวจสอบ จัดทำและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 7 ฉบับ เชน 

   - บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับสถาบัน  

     การจัดการปญญาภิวัฒน 
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   - บันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา   

     ป พ.ศ.2558 ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือขายเพื่อการ  

     พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปงบประมาณ 2558 

   - บันทึกขอตกลง การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเกาอี้เคลื่อนยายผูสูงอายุ (บจก.จารเค็น)  

 3.3.3 รายงานสัญญาจัดสงผลิตผลที่ไดจากการวิจัย 2 สัญญา ไดแก 

   - สัญญาใหตัวอยาง น้ำผลไมน้ำตาลต่ำ (บจก.จูซอินโนฟเอท) 

   - สัญญาทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารเคลือบบริโภคไดที่มีไคโตซานเปน  

     องคประกอบหลัก 

    (หจก. เอส.เอส.ที.อิมปอรตเอ็กซปอรต)   

 3.3.4 การลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 11 สัญญา เชน 

   - สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (บจก.อินสไปกา) 

   - สัญญาถายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมือกหอยทาก และการควบคุมคุณภาพเมือกหอย   

     (บจก.สยามสเนล) 

   - สัญญาถายทอดเทคโนโลยี รีคอมบิแนนทพลาสมิดดีเอ็นเอบรรจุยีนสไปคของเชื้อไวรัส  

     พีอีดี สำหรับใชเปนดีเอ็นเอวคัซีน (SANPHAR Division Holding GmbH) 

   - ขอตกลงการโอนสิทธิในผลงานวิจัย the Production of Aromatics from   

     Pentane-containing Naphtha (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
 

3.4 การบริหารจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CUBI) 

 มีวัตถุประสงคมุงเนนการบมเพาะธุรกิจท่ีมีพื้นฐานเทคโนโลยีจากการคิดคนพัฒนาของนักวิจัย

ภายในมหาวิทยาลัย โดยการเสริมสรางสภาพแวดลอมของการเปนผูประกอบการ ใหความรู คำแนะนำตาง ๆ จะ

เปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีหรือองคความรูของมหาวิทยาลัยออกสูสังคมและภาค

อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนการสรางผูประกอบการธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ 

เพื่อเปนสวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย  

 ในป 2558 หนวยบมเพาะวิสาหกิจแหงจุฬาฯ ไดใหบริการบมเพาะธุรกิจแกบริษัทจัดตั้งใหม   

(Startup Companies) จำนวน 3 ธุรกิจ ไดแก  

 1) บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด  

 2) บริษัท ไพรม นาโนเทคโนโลยี จำกัด   

 3) บริษัท ไฟด เทค กรุป จำกัด 
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 และบมเพาะบริษัทจัดตั้งใหมใหเปนบริษัทเต็มรูปแบบ (Spinoff Companies) ที่ดำเนินการได

ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 บริษัท คือ 

 1) บริษัท ไบโอเมดดิซินอล จำกัด 

 2) บริษัท ทีดีเอช เพรสทิจเจียส เดอรมาโทโลจิ จำกัด 

 

4. สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

4.1 การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย 

 สรางขอสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย 502 ขอ จัดชุดขอสอบที่ไดมาตรฐาน 7 ชุดสำหรับนิสิต

จุฬาฯ 2 ชุด และบุคคลทั่วไป 5 ชุด สรางแบบทดสอบมาตรฐานใหหนวยงานภายนอก 1 ชุด จัดอบรมผูตรวจ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูตรวจและวิธีการตรวจใหเปนมาตรฐาน 2 ครั้ง และเจรจาเพิ่มเครือขายความรวมมือดานการ

ทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผูพูดภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและ

สถานทูตฝรั่งเศส  
 

4.2 การจัดการศึกษา 

 เปดสอนรายวิชาเพ่ือพฒันาสมรรถภาพการใชภาษาไทย ทัง้แบบในชัน้เรยีนและแบบอิเลก็ทรอนกิส 

โดยในรายวิชาการเขียนยอหนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส ลงทะเบียน 1,598 คน รายวิชาการอานภาษาไทยในระดับ

อุดม ศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส ลงทะเบียน 650 คน และรายวิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน ลงทะเบียน 

66 คน 
 

4.3 การวิจยั 

 ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการทดสอบ มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการแลวเสร็จ   

14 โครงการ แบงเปน การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 โครงการ และการวิจัยเพื่อพัฒนา  

การทดสอบ 11 โครงการ 
 

4.4 การบริการวิชาการ 

 4.4.1 การอบรม เกี่ยวกับการเขียนรายงาน บันทึก แบงเปน 3 กลุม ผูเขาอบรม 374 คน ไดแก 

บุคลากรจุฬาฯ 2 โครงการ บุคคลทั่วไป 5 โครงการ จำนวน 121 คน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 6 โครงการ 

จำนวน 200 คน 

 4.4.2 การบริการดานการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย 5,047 คน แบงเปน กลุมนิสิตจุฬาฯ 

4,622 คน กลุมพูดภาษาไทยเปนภาษาแม 311 คน และกลุมผูพูดภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ (CU-TFL) 

114 คน 
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4.5 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก  

 โครงการวิจัย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

1 การใชภาษาไทยในขาวโทรทัศน : แนวทางปรับสูภาษามาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

2 การพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ” ใหแกครูภาษาไทยใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 5 จังหวัด คือ นาน แพร พะเยา 
ลำปาง และเชียงราย

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี

3 ปรับแกไขสื่อ E-learning

4 การพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” (โครงการนำรองจังหวัดพะเยา)

5 วิจัยและพัฒนาแบบฝกอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกไขปญหาการอาน
ออกเสียงและการพูดภาษาไทยไมชัด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

6 การพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (โครงการ นำรองจังหวัดเชียงราย)

7 พัฒนาการรูปแบบวิธีสอนอาน-เขียนภาษาไทยในระดับประถม
ศึกษาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

4.6 การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาศึกษาดูงาน รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย 

 

5. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก 

ผลการดำเนินงานอันเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย การพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหจุฬาฯ มุงเขาสู

จุดยืนทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติที่เปนเลิศ  

ในภูมิภาค มีความเปนนานาชาติ มีความทันสมัย ธำรงไวซึ่งความเปนไทยและสรางบัณฑิตท่ีทรงคุณคาเปนท่ี  

พึงปรารถนาของสังคม (World Class National University)”  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติในปนี้ตอเนื่องจากปที่ผานมาโดยหลาย

หนวยงาน ไดแก QS World University Rankings, QS World University Rankings by Subject, SCImago 

Institutions Rankings และ Center for World University Rankings (CWUR) และไดรับการจัดอันดับใน  

อีกประเภทเพิ่มเติมขึ้นในปนี้ คือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ป 2014 (UI Green Metric World 

University Ranking 2014) 
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5.1 QS World University Rankings  

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS World University Rankings 2015 – 

2016 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัย

อันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 253 ของโลก  

 โดย QS World University Rankings พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ดาน ไดแก Academic 

reputation, Employer reputation, Student-to-faculty ratio, Citations per faculty, International 

faculty ratio และ International student ratio  

 ผลคะแนนของปนี้ ไดคะแนนรวม 46.8 ลดลงจากปที่แลว 0.3 คะแนน โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึน   

4 เกณฑ ไดแก ความมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการระดับโลก (อันดับ 120 ของโลก) ผลงานวิจัยไดรับการอางอิง 

จำนวนอาจารยชาวตางประเทศ และจำนวนนิสิตชาวตางประเทศ มีคะแนนลดลงเล็กนอยในเกณฑความพึงพอใจ

ของนายจาง (ลำดับ 231 ของโลก เปนลำดับเดียวกับปที่แลว) และอัตราสวนระหวางอาจารยตอนิสิต สาเหตุ

เนื่องจากในคณะทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจารย 1 ทานตองสอนนิสิตจำนวนมาก 

5.2 QS World University Rankings by Subject  

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Ranking by Subject 

2015 จัดอันดับสาขาวิชาที่ไดรับความนิยมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 5 กลุมสาขา รวมจำนวน 36 สาขาวิชา 

แบงเปนกลุม Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural 

Sciences และ Social Sciences & Management สาขา ในป 2015 เปนการจัดลำดับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

กวา 3,551 แหง  

 ผลการจัดอันดับกลุมสาขาวิชา 5 กลุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปน

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย 4 กลุม จาก 5 กลุม และอยูใน 200 อันดับแรกของโลก 2 กลุม ดังนี้  
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  Engineering & Technology  อันดับ 140 ของโลก 

  Social Sciences & Management อันดับ 161 ของโลก 

  Arts & Humanities  อันดับ 224 ของโลก 

  Natural Sciences  อันดับ 230 ของโลก 

  Life Sciences & Medicine  อันดับ 246 ของโลก 

 

 เมื่อพิจารณาในรายสาขา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 

ของประเทศ 25 สาขา อันดับ 2 ของประเทศ 7 สาขา และอันดับ 3 ของประเทศ 2 สาขา รวม 34 จาก

ทั้งหมด 36 สาขา ครอบคลุมทุกกลุมสาขาท่ีมีการจัดอันดับ นับเปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากที่สุด 5 ป ติดตอกัน   

 ในมุมมองการจัดอันดับในระดับโลกในรายสาขา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ  

ในกลุม 100 แรกของโลก จำนวน 3 สาขา ไดแก Architecture/Built Environment, Modern Languages 

และ Engineering – Chemical และอันดับ 101-200 ของโลกอีก 12 สาขา ผลการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจาก  

ป 2014 ที่มีสาขาวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 200 ของโลก จำนวน 12 สาขาวิชา 

 โดยมีสาขาวิชาที่ไดรับการจัดอันดับระดับโลก 18 สาขา (ดูตารางหนาถัดไป) จำแนกเปน 

  อันดับ 51-100 ของโลก  จำนวน 3 สาขา  

  อันดับ 101-150 ของโลก  จำนวน 5 สาขา 

  อันดับ 151-200 ของโลก  จำนวน 7 สาขา 

  อันดับ 201-250 ของโลก  จำนวน 1 สาขา 

  อันดับ 301-400 ของโลก  จำนวน 2 สาขา  

 ตัวชี้วัดที่ QS World University Ranking by Subject ใชในการพิจารณามี 4 ดาน ไดแก 

Academic Reputation (ชื่อเสียงทางวิชาการ) Employer Reputation (ชื่อเสียงจากผูวาจางบัณฑิต) 

Citations per Paper (การอางอิงทางวิชาการ) และ H - Index Citations (ความโดดเดนทางวิชาการ) โดย

คาน้ำหนักจะแตกตางกันในแตละสาขาวิชา 
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                         สาขาวิชา อันดับในไทย อันดับโลก

Arts & Humanities

 Architecture / Build Environment 1 51-100

 Modern Languages 1 51-100

 Linguistics 1 101-150

 English Langues & Literature 1  

 History 1  

 Philosophy 2  

Engineering & Technology

 Engineering Chemical 1 51-100

 Engineering - Electrical & Electronic 1 151-200

 Engineering - Mechanical, Aeronautical & 
Manufacturing

1 151-200

 Computer Science & Information Systems 1 201-250

 Engineering - Civil & Structural 2 151-200

Life Sciences & Medicine

 Pharmacy & Pharmacology 1 101-150

 Dentistry 1  

 Psychology 1  

 Veterinary Science 1  

 Biological Sciences 2 151-200

 Medicine 2 151-200

Natural Sciences

 Environmental Sciences 1 101-150

 Materials Science 1 101-150

 Chemistry 1 151-200

 Mathematics 1 301-400

 รายละเอียดแสดงอันดับตามกลุม/สาขาวิชา ทั้งระดับประเทศ และระดับโลก ดังนี้ 
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                         สาขาวิชา อันดับในไทย อันดับโลก

 Physics & Astronomy 1 301-400

 Earth & Marine Sciences 1  

 Geography 3  

Social Sciences & Management

 Business & Management Studies 1 101-150

 Accounting & Finance 1 151-200

 Communication & Media Studies 1  

 Economics & Econometrics 1  

 Education 1  

 Politics & International Studies 1  

 Law 2  

 Sociology 2  

 Statistics & Operational Research 2  

 Development Studies 3  
 

 นอกจากนี้ ในการจัดอันดับโดย QS University Rankings : Asia ป 2015 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้ง 5 กลุมสาขา ไดแก 

  Life Sciences & Medicine  อันดับ 12 ของเอเชีย 

  Social Sciences & Management อันดับ 19 ของเอเชีย 

  Arts & Humanities  อันดับ 23 ของเอเชีย 

  Natural Sciences  อันดับ 34 ของเอเชีย 

  Engineering & Technology  อันดับ 36 ของเอเชีย 
 

5.3 SCImago Institutions Rankings 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ ทั่วโลก โดย SCImago Institutions 

Rankings ป 2015 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย

ในดานงานวิจัย เปนปที่ 7 ติดตอกัน และอันดับที่ 501 ของโลก 

 โดย SCImago Institutions Rankings แบงการจัดอันดับเปน 3 ดาน ไดแก งานวิจัย นวัตกรรม 

และเว็บไซต ในการพิจารณาดานงานวิจัยเปนการจัดอันดับความสามารถในการผลิตและการเผยแพรผลงาน



  179

วิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus รวมถึงความเปนผูนำ และการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยพิจารณา

จากตัวชี้วัดตาง ๆ เชน จำนวนผลงานทั้งหมดที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus สัดสวนผลงานท่ีตีพิมพรวมกับ

สถาบันตางประเทศตอผลงานทั้งหมด คาเฉลี่ยของการอางอิงผลงานวิชาการของสถาบันเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย  

ของการอางอิงผลงานของทั่วโลก อัตราสวนของบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารชั้นนำของโลก จำนวน  

ผูเขียนผลงานที่ไดรับการเผยแพรทั้งหมดของแตละสถาบัน 

5.4 Center for World University Rankings (CWUR)  

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก โดย Center for World University Rankings (CWUR) 

ป 2015 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตอเนื่องกัน

เปนปที่ 7 เปนอันดับที่ 311 ของโลก และเปนมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่ติดอันดับโลกใน 500 อันดับแรก 

 โดย CWUR พิจารณาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายดาน เชน คุณภาพการศึกษา การมี  

งานทำของบัณฑิต ผลงานของคณาจารยที่ไดรับรางวัล การตีพิมพเผยแพรผลงานของคณาจารย ฯลฯ 
 

5.5 UI GreenMetric World University Ranking 2014 และ 2015 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดย UI GreenMetric World 

Universities Ranking 2015 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ   

30 ของโลก และอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนับเปนปที่สองติดตอกัน นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังเปน

มหาวิทยาลัยไทยเพียงแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับอยูใน 50 อันดับแรกของโลก และสำหรับมหาวิทยาลัย

ประเภท City Center University จุฬาฯ ไดรับการจัดอันดับอยูในอันดับ 4 ของโลก  

 ในป 2014 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 40 ของ

โลก และเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยเปนมหาวิทยาลัยไทยที่อยูกลางใจเมืองแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับ

ในครั้งนั้น 
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 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World Universities Ranking ดำเนินการ

โดย University of Indonesia (UI) ริเร่ิมขึ้นในป 2010 โดยในปแรกมีมหาวิทยาลัย 95 แหงจาก 35 ประเทศ  

ทั่วโลกเขารวมการจัดอันดับ ในปตอ ๆ มามีมหาวิทยาลัยสนใจเขารวมการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง  

ทุกป จนปจจุบันในป 2015 มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่เขารวมการจัดอันดับมากถึง 407 แหงจาก 65 ประเทศ  

 UI มีเกณฑในการจัดอันดับที่มิไดพิจารณาเพียงความรมรื่นจากพื้นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย

เทานั้น หากแตพิจารณารวมถึงการดำเนินการและการบริการจัดการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและ

ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอีกดวย เกณฑที่พิจารณาแบงเปน 6 หมวดหมู ไดแก Setting and Infrastructure, 

Energy and Climate Change, Waste Management, Water Usage, Transportation และ Education   

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวครั้งแรกในป 2011 และไดเขา

รวมโดยตอเนื่องทุกปมาจนถึงปจจุบัน โดยไดรับคะแนนรวมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องจนในป 2014 ไดรับคะแนน

รวม 6,630 คะแนน ขณะที่ในป 2015 ไดรับคะแนนรวม 6,219 คะแนน ลดลงบางสวนเนื่องจากการปรับเกณฑ

การใหคะแนนสำหรับบางตัวชี้วัดใหม อยางไรก็ตามไดรับผลการจัดอันดับในอันดับที่สูงขึ้น   
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  “มหาวิทยาลัยสีเขียว” เปนนโยบายที่มหาวิทยาลัยไดดำเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยเริ่ม

ตั้งแตการจัดทำผังแมบทจุฬาฯ 100 ป ที่ผสานแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวเขาเปนสวนหนึ่งของแนวทาง  

การพัฒนามหาวิทยาลัย ตอมาในสมัย ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ดำรงตำแหนงอธิการบดี เมื่อป 2551 นโยบายนี้

ไดถูกนำมาขับเคลื่อนอยางจริงจัง โดยกำหนดเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการทำใหจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปน Green University เปน “อุทยานจามจุรีเพื่อการเรียนรูที่เปนสุข” อีกทั้งจุฬาฯ ยังมีวิสัยทัศน

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน (Sustainable University) โดยมียุทธศาสตรดำเนินการในระยะยาว และ  

มีการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ที่มีเปาประสงคในการเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม อนุรักษพลังงานและ

ทรัพยากร สรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมของประชาคมจุฬาฯ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต  

และบุคลากร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 ทั้งนี้ ตัวอยางการดำเนินงานท่ีนาสนใจและไดรับความรวมมืออยางดี อาทิ “โครงการจุฬาฯ  

รักษโลก” ที่จัดขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป นอกจากบุคลากรและนิสิตจะรวมใจกันปลูกตนไมเพิ่มความรมรื่น  

บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยแลว ยังกระตุนจิตสำนึกในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีสงเสริมการมีสวนรวม  

ของประชาคมจุฬาฯ ในการชวยกันดูแลสภาพแวดลอมภายในร้ัวจามจุรีรวมกัน การสงเสริมการลดผลกระทบ  

ตอสิ่งแวดลอมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดานพลังงาน เชน “โครงการพลังงานจากแสงอาทิตย   

อาคารจามจุรี 5” ตนแบบการใชพลังงานหมุนเวียน ดานการจัดการขยะ เชน “โครงการจัดการสารและของเสีย

อันตราย” “โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล” “โครงการปุยหมักจากขยะใบไม” “โครงการกาซชีวภาพจากของเสีย

เศษอาหารโรงอาหาร” รวมถึงการหามใชโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหารในโรงอาหารรวมของมหาวิทยาลัย ดานการ

อนุรักษทรัพยากรน้ำ เชน “โครงการนำน้ำฝนมารดน้ำตนไม” ดานการสัญจร เชน “โครงการอาคารจอดรถ   

สี่มุมเมือง” เพ่ือลดการจราจรและมลพิษภายในมหาวิทยาลัย “โครงการทางเดินมีหลังคาคลุม” สงเสริม  

การเดินเทา “โครงการจักรยานสาธารณะ CU Bike” และ “โครงการรถขนสงภายในจุฬาฯ”   

 นอกจากนี้ ดานการเรียนการสอน การวิจัย ในปการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี

จำนวนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนจำนวน 1,130 รายวิชา จากรายวิชาที่เปดให  

ลงทะเบียนทั้งหมด 11,800 รายวิชา และมีเงินทุนวิจัยจำนวน 16,568,280 บาท ที่ใชไปสำหรับงานวิจัยท่ีมี

เนื้อหาเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน ผานโครงการศึกษาวิจัยในคลัสเตอรวิจัยตาง ๆ โดยมีกลุมวิจัย

เฉพาะในการศึกษาเรื่องพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อีกดวย 
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6. กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

เนื่องในป 2558 เปนปที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 

60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ดวยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีเมตตากรุณาตอจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนอยางย่ิง นับตั้งแตวันแรกที่พระองคทรงเขาเปนนิสิตในมหาวิทยาลัย ตราบกระทั่งปจจุบัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานพระกรุณาธิคุณสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องใน

ทุกดานทุกแขนง มหาวิทยาลัยจึงไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ

60 พรรษา ทั้งงานพิธีของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป เชน พิธีจุดเทียน

ชัยถวาย การแสดงปาฐกถา กิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย การทอดผาปา การบรรพชาอุปสมบทหมู การ

แสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นิทรรศการ การประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย 

ดังแสดงตัวอยางกิจกรรมที่จัดขึ้นระหวางปงบประมาณ 2558 

 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธี ทองสนามหลวง เวที

กลางลานพระบรมรูปทรงมา ภายในงานกาชาดประจำป 2558 และจัดใหมีการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ

ชั้นลาง อาคารจามจุรี 4 นอกจากน้ี มีการจัดงาน “60 พรรษาราชสุดา จุฬาฯ ถวายพระพร” ณ หอพักนิสิต   

มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จุดเทียนชัยถวายพระพร รองเพลง “พระมิ่งขวัญจุฬาฯ” รวมกัน 

 

งานวันครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจัดงานเน่ืองในโอกาสฉลองวันครบรอบ 98 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรวมงานในวันที่ 26 มีนาคม 2558   

โดยเสด็จทรงบาตรพระสงฆบริเวณหนาหอประชุมจุฬาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะผูเขารวม

บรรพชาและอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติเขาเฝาฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาบรรพชาและอุปสมบท   

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูแทนคณาจารย บุคลากร นิสิต  

เกา และนิสิตปจจุบันเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายดอกไมธูปเทียนแพ ในพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคลาย

วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558  
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ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปพาทยดึกดำบรรพ ณ หอประชุมจุฬาฯ ซึ่งมีการแสดงดนตรีของ  

วงดนตรีพิเศษบานปลายเนิน การบรรเลงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี “หกสิบพรรษาราชสุดาภิวันทน” โดยวงสายใยจามจุรี และการจับระบำถวายพระพร การบรรเลงและ

ขับรอง เรื่อง “คาวี” พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   

และทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถาย “ปทุมสรัส จังหวัดวัง” ผลงานของ ผศ.ดร.ประพจน อัศว

วิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ  

ทรงเปนประธานในพิธีเปดแพรคลุมปาย ศูนย “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร ณ อาคารเทพทวาราวดี 

คณะนิติศาสตร พิธีเปดแพรคลุมปายชื่อ “อาคารมูลนิธิสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ และพิธีเปดแพรคลุมปายชื่อ “อาคารเฉลิม

ราชกุมารี ๖๐ พรรษา” ซึ่งเปนอาคารสหสาขาวิชานานาชาติของมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอน งานวิจัย

ที่เกี่ยวของ  

 

พิธีถวายผาปาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับคณะกอการบุญ จัดพิธีถวายผาปาเฉลิมพระเกียรต ิ 60 พรรษา   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 ณ วัดเขาข้ีเหล็ก ต.หวยแหง   

อ.แกงคอย จ.สระบุรี โดยชาวจุฬาฯ คณะกอการบุญ ประชาชนทั่วไป และผูมีจิตศรัทธา รวมทำบุญสรางอุโบสถ

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติ 

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558 ณ   

วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระสงฆเขารวมในโครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี ้ จำนวน 64 รูป และจัดพิธีฉลอง  

พระใหมในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาพระเก้ียว จากนั้นพระสงฆเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดวังพุไทร   

จ.เพชรบุรี 

 

ปาฐกถาเสาหลักของแผนดิน ชุด “60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถาเสาหลักของแผนดิน ชุด “60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  

บรมราชกุมารี” มีผูทรงคุณวุฒิหลากหลายทานเปนผูแสดงปาฐกถา จำนวน 9 ครั้ง ในหัวขอ  

“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
บรมราชกุมารี” โดย รศ.พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตน  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเร่ิมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารดวยโครงการเกษตรเพื่อ  

อาหารกลางวัน ในป 2523 จากนั้นมีโครงการตาง ๆ ตามมาอีกหลายโครงการ แนวพระราชดำริในการพัฒนา

ของพระองคคือ การใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และเนนการพัฒนาศักยภาพอยางสมดุล  

ใน 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับดนตรีและนาฏศิลป” โดย ดร.สิริชัยชาญ   

ฟกจำรูญ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาดานดนตรี
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และนาฏศิลปอยางเปนระบบและถองแท และทรงศึกษามาโดยตลอดตั้งแตยังทรงพระเยาวจนกระท่ังปจจุบัน 

โดยพระองคไดทรงนำไปใชทั้งกับการศึกษา สังคม และประเทศชาติ เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนอารยะ 

ความกวางไกลของศิลปวัฒนธรรมของไทย และทรงทุมเทพระวรกายท้ังหมดเพื่อที่จะทำใหงานดนตรีและ

นาฏศิลปอันเปนมรดกของชาติดำรงอยูตราบนานเทานาน  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก” โดย ผศ.ดร.

ประพจน อัศววิรุฬหการ ศ.ฟู เจิงโหยว และ ผศ.ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช วันที่ 20 มีนาคม 2558 ดวยสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดานภาษาและวรรณคดีตะวันออก

ประจักษเปนผลงานพระราชนิพนธมากมาย โดยเฉพาะบทพระราชนิพนธทางดานภาษาจีนที่มีความโดดเดนและ

มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากน้ี ยังทรงใสพระทัยและทรงสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศ

จีน และการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสภากาชาดไทย” โดย นายแผน วรรณเมธี 

เลขาธิการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง  

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหทรงดำรงตำแหนงอุปนายิกา ผูอำนวยการสภากาชาดไทย ตั้งแต

ป 2520 จนถึงปจจุบันรวมเปนเวลากวา 38 ป พระองคเสด็จฯ ทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาด

ไทยทุกครั้ง รวมแลวถึง 140 ครั้ง ทรงสนพระราชหฤทยัและทรงสนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 4 ภารกิจแกนหลัก

ของสภากาชาดไทยอยางตอเนื่อง ไดแก การบริการทางการแพทยและสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกขผูประสบ

ภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการสังคมสงเคราะหและการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
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“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี” โดย 

พล.ต.ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี และ รศ.มยุรี วีระประเสริฐ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตน  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถโดดเดนในดานประวัติศาสตรและโบราณคด ี อีกท้ังยัง  

ทรงมีพระอัจฉริยภาพนำความรอบรูศาสตรในแขนงดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มี

คุณูปการอยางใหญหลวงตอประเทศชาติ ทั้งในดานการศึกษา การเสริมสรางภูมิปญญา การพัฒนาทองถิ่น   

การอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” โดย ศ.ดร.ไพรัช 

ธัชยพงษ ผศ.ดร.บุรินทร อัศวพิภพ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย และ ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 

2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ  

การพัฒนาประเทศ โดยทรงกอตั้งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เพื่อผูดอยโอกาส ไดแก 

โรงเรียนในชนบท ผูตองขัง ผูพิการ และเด็กปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล ทรงสงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการ

ความรวมมือตามพระราชดำริระหวางไทย-จีน และไทย–ญี่ปุน ทรงนำเยาวชนและนักวิทยาศาสตรไทยดวย

พระองคเองไปสูความรวมมือกับสถาบันชั้นแนวหนาของโลกในยุโรป ไดแก สถาบันเดซ่ี เซิรน และการประชุม  

ผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา นอกจากน้ี ยังพระราชทานความชวยเหลือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไปยังประเทศลาวและกัมพูชา  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการสงเสริมอาชีพชาวบานในถิ่นหางไกล  
และราน ภูฟา” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

2558 ดวยน้ำพระทัยที่มุงมั่นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพ  

ชีวิตของคนที่ดอยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดทำโครงการสงเสริมอาชีพสำหรับ

ราษฎรในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ โดยมุงพัฒนาศักยภาพใหมีงานทำ มีอาชีพเสริม เนนที่ภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยสินคาชาวบานในโครงการฯ จะนำไปขายที่งานกาชาดประจำป ตอมามีผูนอมเกลาฯ 

ถวายพื้นที่ในศูนยการคา จึงทรงมีพระราชดำริใหจัดตั้งรานภูฟาขึ้น เพื่อเปนแหลงขายสินคาของชาวบานใน

โครงการฯ อีกทั้งรายไดของรานฯ ยังนำกลับไปสนับสนุนการสรางกลุมอาชีพใหมและสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารอีกดวย  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสาธารณสุขและโภชนาการ” โดย ศ.เกียรติคุณ 

นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงริเริ่มใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาดานสาธารณสุขและโภชนาการในทองถิ่นท่ีหางไกลและยากไร 

เนื่องจากสามารถเขาถึงเด็กไดมาก โดยเนนใหเด็กมีโภชนาการและสุขภาวะที่ดีไมเจ็บปวย เพื่อท่ีจะสามารถเรียน

หนังสือได จากน้ันมีการพัฒนาแบบองครวมเพื่อใหคนและส่ิงแวดลอมท่ีอยูดีสำหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี ตอมา  
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ทรงขยายผลการดูแลดานโภชนาการ การแพทย และสาธารณสุขไปสูชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานอนามัย

แมและเด็ก  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการประพาสภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตะวันตก” โดย ศ.พิเศษ ดร.อาภา โอตระกูล เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของประวัติศาสตรโลกตะวันตกจากประเทศในยุโรปอยาง

กวางขวาง ทั้งเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเย่ียม อังกฤษ ฯลฯ ทรงศึกษาภาษาตางประเทศและนำมาใชเพื่อ  

เกิดประโยชนในวงกวาง ดวยการทรงแปลงานใหคนไทยไดอาน อันแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดานภาษา  

และงานวรรณกรรม อีกทั้งในการเสด็จฯ เยือนประเทศเยอรมัน โดยทั่วไปยังเปนไปเพื่อการศึกษาดูงานดาน

เทคนิค ดานอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม และดานการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชนที่จะนำมาพัฒนาการศึกษาวิจัย

ในประเทศไทยใหเขมแข็งขึ้นอีกดวย 

 

ปาฐกถาภูมิพลังแผนดิน “รัตนะของแผนดิน จักรินทรราชสุดา” 

ชมรมภูมิพลังแผนดินจัดปาฐกถาภูมิพลังแผนดิน “รัตนะของแผนดิน จักรินทรราชสุดา” โดยมี   

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ ศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร   

จุฬาฯ ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ และคุณสมประสงค บุญยะชัย ประธาน

คณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) เปนผูแสดงปาฐกถา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 

ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

 

ปาฐกถา “เสนทางสายไหมทางทะเลกบัภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

สถาบันขงจื่อแหงจุฬาฯ จัดปาฐกถาทางวิชาการ หัวขอ “เสนทางสายไหมทางทะเลกับภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต : ความรวมมือและการพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  

บรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาและเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปความสัมพันธ

ไทย – จีน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร รวม 11 ทานเปนปาฐกและแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 

ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

 

งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี 

งานวันที่ระลึกวันทรงดนตร ี ในวันที่ 20 กันยายน 2558 จัดข้ึนเพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และถายทอดความ

ทรงจำที่ประทับใจในวันทรงดนตรีของนิสิตเกาจุฬาฯ มีการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตน
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ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบทเพลงที่ประพันธขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 60 พรรษา เชน นารีรัตนา รัตนราชกุมารี เจาฟาของคนเดินดิน ในงานมีการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอา

นันทมหิดล 

 

คอนเสิรต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน” 

ชมรมภูมิพลังแผนดิน รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ จัด

คอนเสิรต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 

13 ตุลาคม 2558 รายไดสมทบทุนการสรางอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ 

 

มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรตฯิ สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา 

กองทัพไทย โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดมหกรรมดนตรีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพทางดานดนตรี

ไทย รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอวงการดนตรีไทย ในงานมีการแสดง

ดนตรีไทยและดนตรีสากล พรอมนักรองรับเชิญขับขานบทเพลงไพเราะ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานและทอดพระเนตรการแสดง และมีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศน

กองทัพบกชอง 5 และทางสถานีโทรทัศน Bright TV  
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รายการฟงดนตรีที่จุฬาฯ 

รายการ “ฟงดนตรีที่จุฬาฯ” จัดขึ้นเปนประจำทุกวันศุกรแรกของเดือน เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ดานดนตรีไทยที่เปนแบบแผนและดนตรีรวมสมัย ในวโรกาสปเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี “องควิศิษฏศิลปน” ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงไดจัดการแสดงและบทเพลงเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งป เชน การแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทยรวมสมัย “คณะเพชรจรัสแสง” ซึ่งไดรับ  

รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ป 2557 จากรายการคนไทยขั้นเทพ ในวันที่   

3 เมษายน 2558 

 

การแสดงดนตรีการกุศล “สุนทราภรณ ใตรมจามจุรี”  

สโมสรอาจารย สภาคณาจารย และสมาคมศิษยเกาแพทยจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกันจัดการ

แสดงดนตรีการกุศล “สุนทราภรณใตรมจามจุรี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม  

บรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 มีศิลปนนักรองรวม  

แสดงมากมาย เชน รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปนแหงชาติ พรศุลี วิชเวช เจือนศักดิ์ นอยสวุรรณ และคลื่นลูกใหม  

สุนทราภรณ ควบคุมวงดนตรีโดย พูลสุข สุริยพงษรังสี 

 

คอนเสิรตการกุศล “ไหมไทย สิรินธร” 

ศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานคอนเสิรต

การกุศล “ไหมไทย สิรินธร” เพื่อหารายไดสมทบทุนชวยเหลือผูปวยดอยโอกาสที่มีคาใชจายสูง เนื่องจากตองใช

เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การแสดงอุปรากรจีน เรื่อง แปดเซียนถวายพระพร 

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร รวมกับสมาคม

ครูภาษาจีนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแสดงใน

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นับเปนการแสดงที่มีความพิเศษและถือเปนอีกกาวสำคัญของวงการงิ้วไทย เปนการ

รังสรรคการแสดงขึ้นมาใหม เพื่อตอบสนองผูชมชาวไทยที่นิยมชมงิ้วแตไมเขาใจการขับรองที่เปนภาษาจีนแตจิ๋ว 

ถือเปนครั้งแรกที่ไดนำเพลงไทยและเพลงงิ้ว มารวมอยูดวยกันอยางกลมกลืน เปนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ไทย-จีนที่สะทอนใหเห็นถึงมิตรภาพที่แนนแฟนและงดงาม นำแสดงโดยนักแสดงกิตติมศักดิ์ที่มีชื่อเสยีงมากมาย 
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การแสดง “ไทย-จีนสานสัมพันธ วัฒนธรรมสองแผนดิน” 

สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จัดการแสดง “ไทย-จีนสานสัมพันธ วัฒนธรรมสอง

แผนดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ 

ศูนยการคา MBK Center ประกอบดวยชุดการแสดงตางๆ เชน มหัศจรรยสิงโตบนอากาศ (สิงโตเสาดอกเหมย) 

ระบำจีนไทยไมตรี งิ้วแตจิ๋วเรื่องหงสยอดปน บทพระราชนิพนธแปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี งิ้วเสฉวนเปลี่ยนหนากาก ดนตรีจีน เพลงไทยดำเนินดอย เพลงเตาเห เพลงสมตำ นำโดย อ.เลอเกียรติ 

มหาวินิจฉัยมนตรี และคณะ 

 

งาน Festival of India in Thailand “India Through the Lens of HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn” and “Word on Water” 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ศูนยวัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทย รวมกับ 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาฯ จัดงาน Festival of India in Thailand 

เรื่อง“India Through the Lens of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn” and “Word on Water” ใน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง  

รวมงาน และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ “INDIA THROUGH THE LENS OF   

HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN” ณ พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย ทรงฟงการบรรยาย “Word   

on Water” โดยศิลปนผูมีชื่อเสียงของอินเดีย 5 ทาน ณ หอประชุมจุฬาฯ ทั้งนี้ ประเทศอินเดียเปนอีกประเทศ

หน่ึงที่ทรงสนพระราชหฤทัยมาโดยตลอด ทรงศึกษาอินเดียอยางรอบดาน ทั้งภาษาบาลีสันสกฤต วรรณคดี 

ปรัชญา ศาสนา ตลอดจนสังคมอินเดียสมัยใหม 
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นิทรรศการ “Forms of Devotion the Spiritual in Indian Art” 

สถานทูตอินเดีย ศูนยวัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทย รวมกับ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ฯ และ

ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาฯ จัดนิทรรศการเพื่อการเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติ หัวขอ “Forms of 

Devotion the Spiritual in Indian Art” ระหวางวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

เทศกาลอินเดียในประเทศไทย 

 

นิทรรศการภาพถาย “ปทุมสรัส จังหวัดวัง” 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดนิทรรศการภาพถาย “ปทุมสรัส จังหวัดวัง” ผลงานของ ผศ.ดร.

ประพจน  อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ระหวางวันที่ 23 มีนาคม – 17 เมษายน 

2558 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม 

 

เสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี กับการ

พัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อาคารจามจุรี 10 เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง  

นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานดานบัณฑิตศึกษาของไทย โดย  

มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย”   

โดย รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา การเสวนาทางวิชาการเรื่อง 

“สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะนิสิตบัณฑิตศึกษา” และ “สภาพปญหาและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” 

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ESP Needs, Pedagogy, and Assessment” 

สถาบันภาษาจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระ  

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในหัวขอ “ESP Needs, Pedagogy, 

and Assessment” เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร โดยมีคุณ  

กอบกาญจน สุริยสัตย วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปาฐกถาพิเศษ 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาค  

ไรพรมแดน” 

การประชุมวิชาการจัดขึ้นที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนิทรรศการ “การพัฒนาเด็ก  

และเยาวชน” บริเวณลานรื่นรมย ในระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยซึ่งเริ่ม

ดำเนินการมาตั้งแตป 2523 โดยทรงกลาวบรรยายพิเศษ “ประสบการณการพัฒนาเด็กและเยาวชน” และมี  

การอภิปราย เรื่อง “โอกาสและความเสมอภาคของเด็กและเยาวชน” โดยรัฐมนตรีและผูแทนกระทรวง

ศึกษาธิการ 10 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร กัมพูชูา เวียดนาม มองโกเลีย 

ภูฏาน บังคลาเทศ อินโดนีเชีย ติมอรเลสเต และฟลิปปนส 

 

การประชุมวิชาการ “รูทันโรคตับ” 

คณะแพทยศาตร จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการ “รูทันโรคตับ” ตอน “ตับจะแข็งแรงดีในไมชา ขอคืน

ความสุขใหเธอ…ประชาชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 18 

ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ  

ทรงเปดการประชุม 

 

การประชุมวิชาการ PETROMAT & PPC SYM 2015 

วิทยาลัยปโตเลียมและปโตรเคมี รวมกับศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสดุ จัดการ

ประชุมวิชาการ PETROMAT & PPC SYM 2015 “The 6th Research Symposium on Petrochemical and 

Materials Technology and The 21th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and 

Polymers” ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เนื่องในศุภวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา มีการบรรยายพิเศษโดยคุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการกลุมบริษัท BASF Group in Thailand และวิทยากรรับเชิญอีกหลายทาน 
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เสวนาทางวิชาการ “การปฏิรูปประเทศไทย กาวไกลสูอนาคต” 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการหัวขอ “การปฏิรูปประเทศไทย กาวไกลสูอนาคต” เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อสะทอนภาพ

ปญหาเศรษฐกิจ สังคม เสนอแนวทางแกไข และแลกเปล่ียนความรูและประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิดาน

เศรษฐศาสตร 

 

การประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและผูสูงอายุ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและผูสูงอายุ 

ครั้งที่ 3 (3rd National Conference on Ageing and Elderly) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพื่อติดตาม

ความ กาวหนาความรูความเขาใจดานการแพทย สังคมศาสตร และประเด็นการบูรณาการเก่ียวกับผูสูงวัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบ บทเรียนและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวและการพัฒนาสังคม  

ผูสูงวัยในประเทศไทย ประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 

 

เสวนาทางวิชาการ “60 พรรษาขัติยานีศรีจุฬาฯ” 

สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตรในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ จัดการเสวนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี “60 พรรษาขัติยานีศรีจุฬาฯ” วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ เชน ทานผูหญิงทัศนีย 

บุณยคุปต พาสินี ลิ่มอติบูลย ผศ.ดร.สุกัญญา บำรุงสุข ดร.สมเกียรติ ชอบผล ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย 

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท พล.ต.ต.มนัส ขันธฑัตบำรุง และอาจารยสวัสดิ์ จงกล 

 

โครงการ “เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจาฟาในดวงใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

(สพฐ.) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กรมสงเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

ราชบัณฑิตยสถาน มูลนิธิเพชรภาษา บมจ.ทีโอที บจ.อักษรเอ็ดดูเคช่ัน จัดโครงการ “เฉลิมพระชนมายุ   

60 พรรษา สมเด็จเจาฟาในดวงใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี นั้น ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 โดยจัดอบรมภาษาไทย 6 หัวขอใหกับครู  

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 50 คน แนะนำนวัตกรรม สื่อแหลงเรียนรูสำหรับการเรียน

การสอน 



  194

สัมมนาวิชาการ “เอเชียกับระเบียบระหวางประเทศ” 

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เร่ือง “เอเชียกับระเบียบระหวางประเทศ” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00–16.00 ณ หอง

ประชุมเกษม สุวรรณกุล อาคารรัฐศาสตร 60 ป ตึก 3 คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.ไชยวฒัน ค้ำชู ปาฐกถา

นำเร่ือง “ระเบียบระหวางประเทศในเอเชีย : อดีต ปจจุบัน อนาคต” นอกจากนี้ มีการบรรยายโดยคณาจารย

ผูทรงคุณวุฒิในหัอขอ “ประเด็นความมั่นคงกับระเบียบระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน   

ออกเฉียงใต” “มหาอำนาจกับระเบียบระหวางประเทศในเอเชีย : พลวัตและแนวโนม” “ปทัสถานระหวาง

ประเทศกับการจัดระเบียบในเอเชีย” 

 

โครงการสัตวแพทยอาสาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ รวมกับกรมปศุสัตว จัด “โครงการสัตวแพทยอาสาเฉลิมพระเกียรติ   

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหวางเดือนเมษายน – ธันวาคม 2557 ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยออกหนวยปฏิบัติงานทุกเดือน ๆ ละครั้ง รณรงคใหคำปรึกษาและปองกันโรคในสัตว

เลี้ยง บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพทั่วไปใหสัตวเลี้ยง ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของโดยไมเสียคาใชจาย 

 

โครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ และ บริษัท 

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 60,000 ตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ พื้นที่จุฬาฯ อ.แกงคอย   

จ.สระบุรี โดยมีผูวาราชการ ผูแทนหนวยงานตาง ๆ รวมปลูกตนไม และดร.สิรินทร แกวละเอียด ผูเช่ียวชาญ  

ดานการปลูกปา สาธิตวิธีการปลูกตนไม 

 



  195

งานกาชาด ประจำป 2558 

งานกาชาด ประจำป 2558 จัดขึ้นระหวางวันท่ี 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ภายใตแนวคิด 

“ถวายพระพรองคอุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกรานกาชาดจุฬาฯ มีการ  

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากน้ี มีการจำหนาย

สลากกาชาดจุฬาฯ การสอยดาวรานอาหาร การแสดงวงดนตรีซียูแบนด 

 

กีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพจัดการแขงกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 39 โดยใช  

ชื่อวา “จามจุรีเกมส” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จัดขึ้นในวันที่ 21-27 ธันวาคม 2557 โดยมีโรงเรียนในเครือสาธิตทั่วประเทศ 

21 สถาบันเขารวมแขงขัน ในกีฬา 16 ประเภท 16 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาเขารวม

แขงขัน 5,519 คน เพื่อชิงเหรียญทอง 381 เหรียญ 

 

การประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษานานาชาติ 

สมาคมนิสิตเกา จุฬาฯ จัดการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อสนับสนุนใหนิสิต

นักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในประเทศไทยไดสืบคนและเรียนรูเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเพิ่มทักษะการใชภาษาไทยอยางถูกตอง มีนิสิต  

นักศึกษาตางชาติที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาไทยเขารวมการประกวด 22 คน 4 สัญชาติ จาก 

22 สถาบัน 

 

โครงการ “ใสบาตรหนังสือ ครั้งที่ 8 : 60 พรรษา ปญญาบารมี” 

ศูนยหนังสือจุฬาฯ รวมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาฯ จัด

โครงการ ณ ลานหนาอาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหพุทธศาสนิกชนไดรวมทำบุญใสบาตรถวายหนังสือดวยการถวายคูปองจตุปจจัย

ใหแกพระภิกษุ สามเณร 99 รูป ไดเลือกสรรหนังสือตามอัธยาศัย มีการปาฐกถาธรรม “60 พรรษาปญญาบารมี” 

โดยพระราชญาณกวี ผูชวยเจาอาวาส 
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โครงการ “หัวใจกับใบโพธิ์ # 6 : 60 พรรษา ปญญาบารมี” 

ศูนยหนังสือจุฬาฯ รวมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และธรรมสากล บัญชี จุฬาฯ จัดโครงการ  

ในวันที่ 13, 20, 21 กุมภาพันธ และ 4 มีนาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสงเสริมใหเล็งเห็นความสำคัญของวันแหงความรักและ 

วันมาฆบูชา ดวยการสงมอบความรักอยางมีสติ ปญญา ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา กอใหเกิดความรัก 

ที่ควบคูไปกับความดีงาม มีการเสวนาในหัวขอตาง ๆ และกิจกรรมรวมเขียนนิยามความรัก “รักดวยปญญา”  

บนใบโพธิ์รูปหัวใจสีมวง 
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ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า ว ิท ย า ล ัย แ ละ ผู บ ร ิห า ร 
 

 

     หนา 

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย 199 

และรายนามผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

 

สภามหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด  

ในการบริหารงาน มีอำนาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดเปาหมาย 

วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ออก

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ อนุมัติแตงตั้ง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
 

กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

จากภายนอกมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ กรรมการประเภทหัวหนาสวนงานที่เปนคณาจารย กรรมการประเภทคณาจารยประจำ กรรมการ

ประเภทหัวหนาสวนงานที่ไมใชคณาจารย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
 

อธิการบดี 

ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกลุ 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1. ดร.กอปร กฤตยากีรณ 

2. ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ 

3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (ตั้งแต 30 ตุลาคม 2557) 
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4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

5. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเวศ วะสี 

6. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล 

7. ศาสตราจารยพิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 

9. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย 

10. รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ 

11. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 

12. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ 

13. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรินทร เศรษฐมานิต 

14. ดร.อำพน กิตติอำพน 

14. รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 
 

ประธานสภาคณาจารย 

ศาสตราจารย นายสัตวแพทยสมชาย จันทรผองแสง 
 

นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 

นายเทวินทร วงศวานิช  

(ตั้งแต 27 พฤษภาคม 2557 วาระเดิม ศาสตราจารยพิเศษจุลสิงห วสันตสิงห) 
 

กรรมการประเภทหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาที่เปนคณาจารย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย รองอธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย คณบดีคณะครุศาสตร 

  (ตั้งแต 30 ตุลาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม) 

3. ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

4. รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร 

5. รองศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิชผู ผูอำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

      และวิศวกรรมพันธุศาสตร 
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กรรมการประเภทคณาจารยประจำ (วาระเดิมถึง 6 กุมภาพันธ 2558) 

1. ศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ พินิจภูวดล 

2. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ 

3. รองศาสตราจารย นายแพทยสมชาย ธนวัฒนาเจริญ 

4.  อาจารย นายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร (ตั้งแต 16 ธันวาคม 2557) 

5. รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย (ตั้งแต 16 ธันวาคม 2557) 

 (วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และรองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย)  
 

กรรมการประเภทคณาจารยประจำ (วาระใหม ตั้งแต 7 กุมภาพันธ 2558) 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิศณุ ทรัพยสมพล  

2. อาจารย นายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร 

3. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย 

5. ศาสตราจารย แพทยหญิงดวงพร วีระวัฒกานนท 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาที่มิใชคณาจารย 

รองศาสตราจารย ดุษฎี สงวนชาติ ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

(ตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2558) 

รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดุษฎี สงวนชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(ตำแหนงผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีถึง 25 กุมภาพันธ 2558) 
 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

1. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ  รองอธิการบดี 

3. รองศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทย ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี 

4. รองศาสตราจารย ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ รองอธิการบดี 

5. รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ รองอธิการบดี 

6. รองศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบด ี

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย รองอธิการบดี 

8. ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี 
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9. รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี 

10. รองศาสตราจารย นาวาอากาศเอก นายแพทยเพิ่มยศ โกศลพันธุ รองอธิการบดี 

11. ศาสตราจารย ดร.ธราพงษ วิทิตศานต รองอธิการบดี 

12. ศาสตราจารย นายแพทย ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล ผูชวยอธิการบดี 

13. รองศาสตราจารย ดร.วิมลวรรณ พิมพพันธุ ผูชวยอธิการบดี 

14. รองศาสตราจารย ดร.วรวรรณ องคครุฑรักษา ผูชวยอธิการบดี 

15. รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ เถกิงวิทย (ถึง 21 ธันวาคม 2557) ผูชวยอธิการบดี 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวนิชย ผูชวยอธิการบดี 

17. รองศาสตราจารยสุทธิมา ชำนาญเวช ผูชวยอธิการบดี 

18. รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป ผูชวยอธิการบดี 

19. อาจารย ดร.สุวรรณา สถาปตยพัฒนา ผูชวยอธิการบดี 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผูชวยอธิการบดี 

21. รองศาสตราจารย ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ ผูชวยอธิการบดี 

22. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา พูลโภคา  ผูชวยอธิการบดี 

23. อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ ผูชวยอธิการบดี 

24. ผูชวยศาสตราจารยเรืองวิทย บรรจงรัตน ผูชวยอธิการบดี 

25. รองศาสตราจารยไตรรัตน จารุทัศน ผูชวยอธิการบดี 

26. นายปรีชา ปลื้มจิตต ผูชวยอธิการบดี 

27. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.กฤษ อังคนาพร ผูชวยอธิการบดี 

28. นายเอกสิทธิ์ วันสม ผูชวยอธิการบดี 

29. ผูชวยศาสตราจารย ทนัตแพทย ดร.อาทพินัธุ พมิพขาวขำ (ตัง้แต 1 ตลุาคม 2557) ผูชวยอธิการบดี 
 

สวนงาน 

ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ท่ีไดประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษาหนา 70-74 เลม 127 ตอนพิเศษ 16 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 สวนงาน จำแนกเปน 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย สถาบัน สวนงานท่ีเรียกชื่อ  

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย : ผูอำนวยการ 

รองศาสตราจารยดุษฎี สงวนชาติ 

 

สำนักงานมหาวิทยาลัย : ผูอำนวยการ 

- 
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คณะ : คณบดี 

1. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย คณะครุศาสตร 

 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คัคนางค มณีศรี คณะจิตวิทยา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สุชิต พูลทอง คณะทันตแพทยศาสตร 

4. ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท คณะนิติศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร 

6. รองศาสตราจารย ดร.สุรีพร ธนศิลป คณะพยาบาลศาสตร 

7. รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรินทร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

8. รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร คณะแพทยศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป คณะเภสัชศาสตร 

10. รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา คณะรัฐศาสตร 

11. ศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทรชัย อินทิราภรณ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

13. ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

14. รองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ คณะศิลปกรรมศาสตร 

15. รองศาสตราจารย ดร.ชโยดม สรรพศรี คณะเศรษฐศาสตร 

16. รองศาสตราจารย ดร.ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ วัฒนสินธุ) 

17. รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  คณะสหเวชศาสตร 

18. ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณะอักษรศาสตร 
 

สำนักวิชา : คณบดี 

1. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 

วิทยาลัย : คณบดี 

1. รองศาสตราจารย ดร.วรเวศม สุวรรณระดา  วิทยาลัยประชากรศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยาวิทยาลัย ปโตรเลียมและปโตรเคมี 

3. รองศาสตราจารย ดร.สถิรกร พงศพานิช  วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

 (ตั้งแต 17 พฤศจิกายน 2557 วาระเดิม ศาสตราจารย นายแพทยสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล) 
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สถาบัน : ผูอำนวยการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ ดวงพัสตรา สถาบันการขนสง 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา สถาบันไทยศึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 

4. รองศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

     และวิศวกรรมพันธุศาสตร 

5. รองศาสตราจารย ดร.ดาวัลย วิวรรธนะเดช สถาบันวิจัยพลังงาน 

 (ตั้งแต 26 ธันวาคม 2557 วาระเดิม ศาสตราจารย ดร.ธราพงษ วิทิตศานต) 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

7. รองศาสตราจารย ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 

8. รองศาสตราจารย เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ สถาบันวิจัยสังคม 

9. รองศาสตราจารย ดร.นวลนอย ตรีรัตน สถาบันเอเชียศึกษา 

 (ตั้งแต 28 พฤศจิกายน 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท) 

 

สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน :  

- 
 

คณบดี 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท  บัณฑิตวิทยาลัย 

 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม) 
 

ผูอำนวยการ 

1. Professor Dipak C. Jain สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ สถาบันภาษา 

3. รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม (รักษาการ) สำนักงานวิทยทรัพยากร 

 (ตั้งแต 1 มิถุนายน 2558 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรำไพ เปรมสมิทธ (รักษาการ)) 

4. รองศาสตราจารย วัลภา ประกอบผล สำนักงานการทะเบียน 

 

 

ณ 30 กันยายน 2558 
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ผูจัดทำ 
 

 เนื้อหาและ สำนักบริหารวิชาการ 

 แหลงขอมูล สำนักบริหารวิจัย 

    สำนักบริหารกิจการนิสิต 

    สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม 

    สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ 

    สำนักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

    สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย 

    สำนักบริหารระบบกายภาพ 

    ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ 

    ศูนยอาเซียนศึกษา 

    ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค 

    สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

    ศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน 

    สำนักงานจัดการทรัพยสิน 

    หนวยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัย  

    สถาบันทรัพยสินทางปญญา 

    คณะ / สำนักวิชา / วิทยาลัย / สถาบัน /  

    สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 

    สภาคณาจารย  

 ผูจัดทำ  ฝายการงบประมาณ 

    สำนักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ  

 ที่ปรึกษา  อธิการบดี (ศาสตราจารย นายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล) 

    รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทย ดร.สิทธิชัย ทัดศรี) 

    ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.อาทิพันธุ พิมพขาวขำ) 

    ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.วิมลวรรณ พิมพพันธุ) 

    ผูอำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

    ผูอำนวยการฝายการงบประมาณ 




