รายงานประจำป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปบัญชี 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

สารจากอธิการบดี
กาวเขาสูช ว งปแรกแหงศตวรรษที่ 2 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในรอบป 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เปนชวงเวลาที่สภาพแวดลอม สังคม รวมถึง
ระบบการศึกษา พบกับความเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงดังคลื่นลูกใหญ การแสวงหาความรูนอกหองเรียน
อยางงายดายดวยความรวดเร็วของเทคโนโลยี นิสติ ทีม่ คี วามเปนปจเจก หลากหลาย ภาวะการเปลีย่ นแปลง
ของโครงสรางประชากรไทย ทุกอยางลวนทาทายบทบาทของมหาวิทยาลัย
อยางไรก็ตาม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังคงยืนยันในจุดมุงหมายตามปณิธาน คือ การบุกเบิก
แสวงหา ทะนุบาํ รุง และถายทอดความรู กับการเสริมสรางคุณธรรมใหบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเ พียบพรอม
ดวยสติและปญญาสูสังคมไทยและสังคมโลก แมยังคงดําเนินยุทธศาสตรที่มุงสรางคนอยางตอเนื่อง
แตมหาวิทยาลัยกําลังปรับเปลี่ยนวิธีการ จากที่เนนการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม มาเปน
การขยายขอบเขตการเรียนรูข องนิสติ เผือ่ แผไปยังสังคมในรูปแบบทีท่ นั สมัย และใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว จึงกลาวไดวาตลอดปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการหลายประการ
ทั้งดานหลักสูตรการสอน ดานวิชาการ การจัดการดานกายภาพ จัดพื้นที่เพื่อการเรียนรู การเชื่อมโยง
สูโ ลกอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีการเรียนรูต า งๆ ทัง้ มีการริเริม่ โครงการใหมๆ เพือ่ สรางสภาพแวดลอมการ
เรียนรูและการใชชีวิตใหเหมาะสมกับนิสิตของยุคนี้ เพื่อใหนิสิตไดอยูในจุดแหงการพัฒนาตนเองที่ดีที่สุด
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสและสงเสริมสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการเปดโอกาส
ใหสังคมไดเรียนรูรวมกัน เขาถึงความรูและนวัตกรรม เปนการเสริมรากฐานของสังคมใหแข็งแกรง
ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังกลาวไดรับความสนใจจากสังคมอยางสูง
ในอีกดานหนึ่ง มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาความรูทางวิชาการอยางมีทิศทาง
สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองตอโลกในยุคปจจุบัน ตอยอดองคความรูและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย
โดยเฉพาะในลักษณะสหสาขา การสรางสรรคองคความรูไมจําเพาะแตการทํางานภายในมหาวิทยาลัย
แตแสวงหาความสัมพันธกับแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในชุมชน สังคม รวมถึงความรวมมือกับนานาชาติ
ดวยความตั้งใจที่จะยึดมั่นในจุดยืน และบรรลุถึงสิ่งที่สังคมและนิสิตคาดหวัง จําเปนตองอาศัย
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ความทุมเททํางาน ความรวมมือรวมใจ ซึ่งจุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงก า วเดิ น และพร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พั ฒ นาต อ ไปเป น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า
ของประเทศไทยในระดับโลก สมดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ )
อธิการบดี

ก

สารบัญ
สารจากอธิการบดี
สารบัญ
ปณิธานและสัญลักษณ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
บทสรุปผูบริหาร
1 การผลิตบัณฑิต
1 ขอมูลนิสิต
2 การรับนิสิต
3 การบริหารหลักสูตร
4 การเสริมสรางคุณลักษณะนิสิต
5 การพัฒนานิสิตเพื่อความเปนเลิศ
6 การพัฒนาดานการเรียนการสอน
7 โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ
8 การพัฒนาคณาจารย
9 กิจกรรมสูความเปนนานาชาติ
10 การบริหารยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ
11 ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยกิตติคุณ

หนา
ก
ค
ช
ฎ
ฒ
1
3
8
10
19
29
30
35
37
40
46
49

ค

สารบัญ
หนา
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ปณิธานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนาขึ้นดวยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจา
และแรงศรัทธาของประชาชาวไทย ถวายเปนราชานุสรณแหงพระปยมหาราช ผูท รงปรารถนาใหปวงชน
มีโอกาสไดเลาเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชนแกชาติไทยไมมีเวลาเสื่อมสูญ
มหาวิทยาลัยแหงนีม้ จี ดุ มุง หมายทีเ่ ปนหลัก คือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบาํ รุง และถายทอด
ความรู กับการเสริมสรางคุณธรรมใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยสติและปญญา
ความรูท นี่ บั วาสําคัญยิง่ คือ ความรูเ พือ่ ความเจริญของบุคคลและสังคม อันไดแก ความรูร อบ
และความเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาการที่อํานวยประโยชนแกการดําเนินชีวิต
สวนคุณธรรมทีผ่ เู รียนผูร พู งึ มี และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถือเปนหนาทีจ่ ะตองปลูกฝง คือ
ความรูจ กั ตนเอง ใฝรอู ยูเ สมอ คิดริเริม่ สรางสรรค รอบคอบ ไตรตรองเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณไกล
มีศีลธรรม และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

ช

สัญลักษณมหาวิทยาลัย
พระเกีย้ ว เปนศิราภรณประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย
คําวา เกี้ยว ถาเปนคํานามแปลวาเครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถาเปนคํากริยาแปลวาผูกรัด
หรือพัน

พระเกี้ ย วเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ ช าวจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ใ จ ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากชื่ อ ของ
มหาวิทยาลัยไดรบั พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั เพือ่ เปนพระบรมราชานุสาวรีย
ในสมเด็จพระปยมหาราชผูพ ระราชทานกําเนิดมหาวิทยาลัยนี้ จุฬาลงกรณ แปลวา เครือ่ งประดับศีรษะหรือ
จุลมงกุฎ จุลมงกุฎมีความหมายสําคัญยิง่ คือเกีย่ วโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว คือ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎฯ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาลงกรณจึงมี
ความหมายวาจุลมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯ เจาฟามงกุฎฯ ยิ่งกวานั้น ยังมีความเกี่ยวพันถึง
พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีความหมายวา “พระจอมเกลานอย”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดใหพระเกี้ยวเปนพิจิตรเรขา
(สัญลักษณ) ประจํารัชกาลของพระองค
เมื่อตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระเกี้ยวเปนเครื่องหมายหนาหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก ตอมาเมื่อ
โรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเปนเครื่องหมาย
ของโรงเรียน ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามทีก่ ราบบังคมทูลขอพระราชทาน เมือ่ โรงเรียนมหาดเล็ก
ไดวิวัฒนขึ้นเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูบริหารก็ไดกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนขอความใตพระเกี้ยวตามชื่อซึ่งไดรับพระราชทานใหม
ตลอดมา พระเกี้ยวองคที่ประดิษฐานอยูที่หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ
เปนพระเกี้ยวซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อสรางจําลองจากพระเกีย้ วจริงทีป่ ระดิษฐานอยูใ นพระคลังมหาสมบัตใิ นพระบรมมหาราชวัง
มหาวิทยาลัยสรางเมื่อ พ.ศ. 2529 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเจิม และทรงพระสุหราย
ที่องคพระเกี้ยว แลวพระราชทานแกมหาวิทยาลัยตอหนาประชาคมจุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2531 (13 กรกฎาคม 2532)

สี ช มพู เนื่ อ งจากจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ถื อ กํ า เนิ ด จากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนหรือ
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โรงเรียนมหาดเล็ก ครัง้ นัน้ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนกั เรียนมหาดเล็กแตงเครือ่ งแบบมหาดเล็ก
ซึ่งมีอินทรธนูเปนสีบานเย็นอันเปนสีของกรมมหาดเล็ก สีบานเย็นจึงเปนสีประจําสถาบัน
ตอมาเมือ่ มีการแขงขันฟุตบอลประเพณีครัง้ แรก ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
วิ ช าธรรมศาสตร แ ละการเมื อ ง คณะกรรมการสโมสรนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง พิ จ ารณาสี
ที่จะใชในการแขงขัน ศาสตราจารย ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล เมื่อครั้งยังเปนนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ
ไดเสนอวาชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคาร และโปรดเกลาฯ ใหใชสีชมพูเปนสีประจําพระองค คณะกรรมการ
สโมสรนิสิตฯ เห็นสมควรอัญเชิญสีประจําพระองคเปนสีประจํามหาวิทยาลัย เพื่อเปนเกียรติและสิริมงคล
มหาวิทยาลัยจึงใชสีชมพูเปนสีประจํามหาวิทยาลัยตลอดมา

ตนจามจุรี

“จามจุรี” เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ
จุฬาฯ มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ มาตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนมหาวิทยาลัย
ดวยวัฏจักรของจามจุรีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ กลาวคือ
มีสีเขียวชอุมใหความสดชื่นในชวงเวลาภาคตนของการศึกษา เสมือนนิสิต
ปที่ 1 ที่ยังคงเริงราสนุกสนานกับการเปนนองใหม และเมื่อเวลาผานไปใน
ภาคปลายของการศึกษา ทัง้ ใบและฝกยํา้ เตือนใหนสิ ติ เตรียมตัวสอบปลายป
มิฉะนั้นอาจจะตองเรียนซํ้าชั้นหรือถูกไลออก
ดวยจามจุรีเปนไมที่สลัดใบและฝกในชวงเวลาปลายป ทําใหถนนและคูขางถนนในจุฬาฯ สกปรก
ปญหาของตนจามจุรี คือ ปลูกขึ้นยาก ดูแลรักษายาก มีโรคพืช ทําใหกิ่งกานหักหลน ประมาณป
พ.ศ. 2480-2500 จํานวนตนจามจุรีในมหาวิทยาลัยเริ่มลดนอยลงอยางมาก มีคณะตางๆ เกิดขึ้น
เปนเหตุใหตนจามจุรีถูกโคนลงเพื่อสรางตึกใหม และไมมีนโยบายปลูกทดแทน จากการที่จามจุรีลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนตอชาวจุฬาฯ ถือเปนนิมิตหมายที่ดีโดยที่ไมมีใคร
คาดคิดมากอน ในวันที่ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ไดเสด็จพระราชดําเนิน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานตนจามจุรีแกมหาวิทยาลัย จํานวน
5 ตน ซึง่ พระองคทรงนํามาจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกดวยพระองคเอง บริเวณดานหนา
หอประชุมจุฬาฯ ฝงดานสนามฟุตบอล ทางดานขวา จํานวน 3 ตน ดานซาย จํานวน 2 ตน และยังได
พระราชทานพระราชดํารัสถึงความผูกพันระหวางชาวจุฬาฯ กับจามจุรวี า มีมานานตัง้ แตสรางมหาวิทยาลัย
ทรงเนนวาดอกสีชมพูเปนสัญลักษณสูงสุดอยางหนึ่งของจุฬาฯ พระองคทรงเห็นวาจามจุรีที่นํามานั้นโตขึ้น
สมควรจะเขามหาวิทยาลัยเสียที และสถานทีน่ เี้ หมาะสมทีส่ ดุ “จึงขอฝากตนไมไวหา ตนใหเปนเครือ่ งเตือนใจ
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ตลอดกาล” ตนจามจุรีพระราชทานทั้ง 5 ตนนี้ จึงยืนอยูแข็งแรง เปนศรีสงาและศิริมงคลแกชาวจุฬาฯ
มาจนถึงปจจุบันและในอนาคตสืบไป
และเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป จุฬาฯ จึงตกแตงลานจามจุรีพระราชทาน เพื่อเปนสวนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
ลานจามจุรีพระราชทานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 เพื่อใหลานจามจุรีพระราชทานนี้เปนสิ่งเตือนใจ
ใหชาวจุฬาฯ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเชื่อมั่นวาลานจามจุรี
พระราชทานจะเปนอนุสรณสถานแหงหนึง่ ของมหาวิทยาลัยทีร่ อ ยรัดความสามัคคีของชาวจุฬาฯ ตลอดไป
ตอมา พ.ศ. 2540 ในวาระครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนา ชาวจุฬาฯ รวมใจดําเนินตาม
พระราชดํารัส ดวยโครงการ “จุฬาฯ 80 ป จามจุรี 80 ตน” กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชาวจุฬาฯ ทุกคน
ไมวา จะเปนศิษยเกา ศิษยปจ จุบนั อาจารย บุคลากร ลวนแลวแตมสี ว นรวมในกิจกรรมนีท้ งั้ สิน้ และโครงการนี้
จะทยอยปลูกตนจามจุรีตอไปจนจุฬาฯ กลายเปนอุทยานจามจุรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหชาวจุฬาฯ รุนตอไป
ไดรมเงาจามจุรี มิใชเหลือแตเพียงความทรงจํา และจามจุรีก็จะเปนสัญลักษณหนึ่งคูจุฬาฯ ตลอดกาล
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วิสัยทัศนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563
“มหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลกที่สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อสรางเสริมสังคมไทยสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
World class national university that generates knowledge and innovation
necessary for the creative and sustainable transformation of Thai society”

พันธกิจ (Missions)
1. สรางบัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเปนผูนํา
2. บุกเบิก บูรณาการองคความรู สรางสรรคนวัตกรรมดานการเรียนการสอนและวิจัย
3. สรางผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. นําความรูไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอยางยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ 6 ดาน (Ultimate Outcomes)
1. บัณฑิต ที่ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2. งานวิจัยและวิชาการ ที่ชี้นําและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
3. ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
4. การบริหารจัดการ ที่ปรับเปลี่ยนใหมีความคลองตัว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
5. ประชาคมจุฬาฯ เปนสังคมแหงการสรางสรรค และมีสุขภาวะ
6. มหาวิทยาลัยชั้นนําที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563
(ผานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 793 วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
ยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
1. ยุทธศาสตร “สรางคน”
2. ยุทธศาสตร “สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม”

3. ยุทธศาสตร “สรางเสริมสังคมไทย”
4. ยุทธศาสตร “กาวไกลในสังคมโลก”
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางคน (Human Capital)
เปาประสงคหลัก
1.1 บัณฑิตจุฬาฯ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ [O1]
1.2 บัณฑิตจุฬาฯ เปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของสังคมไทย
และสังคมโลก [O2]
1.3 ประชาคมจุฬาฯ เปน
สังคมแหงการสรางสรรค
(Creative & Enabling
Community) [O3]
1.4 ประชาคมจุฬาฯ มีสขุ ภาวะ
พรอมทํางานอยางมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ [O4]

Strategic AREA
Student, Staff, Social
1.1 สรางบัณฑิตในทุกระดับใหตอบสนองตอความตองการของสังคมทัง้ ปจจุบนั และอนาคต
มีความรูและประสบการณชีวิต
มีทกั ษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ คิดอยางสรางสรรค การทําเปน และแกปญ หาเปน
สือ่ สารได
มีภาวะผูนํา มีจิตสาธารณะ
มีทักษะดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3) พรอมทั้งมี
สิง่ แวดลอมและพื้นที่ซึ่งเอื้อใหไดฝกใชทักษะดานภาษาอยางตอเนื่อง
1.2 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการคนเกง (Talent management)
1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management)
1.4 เสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาคมจุฬา (Health and wellness)
1.5 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม นํ า ศั ก ยภาพผู  สู ง วั ย มาช ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย
ผานหลักสูตรและศูนยการเรียนรูชุมชน (Aging population)
1.6 รักษาความสามารถในการดึงดูดผูเรียนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ เลือกเขามา
ศึกษาตอในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•
•
•
•

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรค องคความรูและนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)
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Strategic AREA
Research, Academic, Innovation

เปาประสงคหลัก

2.1 การวิจัยมุงเปา (Niche research)
2.1 งานวิจัยและวิชาการ เชิงลึก
มีความไดเปรียบในการแขงขัน Competitive advantage
ที่ชี้นําและขับเคลื่อน
แนวโนมโลก Global megatrend
การพัฒนาสังคมไทย
มีประโยชนสูง High-impact
[O5]
2.2 งานวิจัยและวิชาการ เชิงกวาง
บูรณาการศาสตร Cross-disciplinary research
ที่ชี้นําและขับเคลื่อน
ตอบความตองการของสังคม Demand driven research
การพัฒนาสังคมโลก
2.2 พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการองคความรู (Knowledge management)
[O6]
2.3 ระบบนิเวศนวัตกรรม 2.3 สนับสนุนนวัตกรรมการถายทอดความรู
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง
ที่รองรับการพัฒนา
ประยุกตใช Digital Technology
ทางวิชาการและ
การพัฒนาประเทศ [O7] 2.4 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม Innovation ecosystem
2.5 สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก Real-world
2.4 การบริหารจัดการ
impact innovation
ที่ปรับเปลี่ยนใหมีความ
2.6 สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินของจุฬาฯ
โปรงใสคลองตัว
เปนมืออาชีพ
มีคุณภาพและ
คลองตัวปรับตัวไดตามสถานการณ
ประสิทธิภาพ [O8]
สอดรับกับขั้นตอนทางกฎหมาย
2.7 สรางนวัตกรรมการจัดการ Management innovation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเสริม สังคมไทย (Local Transformation)
Strategic AREA
Local & National Engagement: Alumni, Alliance,
Community, Industry, Government
เปาประสงคหลัก
3.1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับสังคมไทย
[O9]

3.1 สรางสรรคสูสังคมอุดมปญญา Knowledge & Innovation Society ผลักดันให
ภาพพจนของจุฬาเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติที่สังคมสามารถเขาถึงได และเปน
เพื่อนคูคิดกับสังคม และเปนผูนําทางความคิดที่เขาใจประเด็นของประเทศไทย
3.2 เปนผูนําเชิงรุกในการชี้นําและตอบคําถามแกสังคม กระตุนการสรางผลงานและ
บทบาทในดานตางๆ ของอาจารย บุคลากร นิสิต และนิสิตเกาของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนา แกไขปญหาที่มีและสรางความยั่งยืน
3.3 สรางเครือขายและความสัมพันธระหวางศิษยเกา อุตสาหกรรมและภาครัฐ
(Alumnus/Industry/Government Network) เสริมสรางสัมพันธภาพรวมกับ
ชุมชน ตอบสนองนโยบายของรัฐ พรอมทัง้ กระจายความชวยเหลือและสรางความ
ยั่งยืนของสังคม
3.4 เตรียมความพรอมเพื่อ “สังคมผูสูงอายุ” ที่เขมแข็ง ลด “ความเหลื่อมลํ้า” และ
สราง “ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ” ยกระดับคุณภาพชีวติ ใหดยี งิ่ ขึน้ ลดความเสีย่ ง
และเสริมภูมิคุมกันใหชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4 กาวไกล ในสังคมโลก (Global Benchmarking)
Strategic AREA
Global Engagement: Sustainable & Green University
International to World Class University
เปาประสงคหลัก
4.1 เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ [O10]
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4.1 สรางเครือขายและความสัมพันธระดับนานาชาติแบบมุงเปา
Academic
Industry
Multinational organizations
4.2 สรางการยอมรับในระดับนานาชาติแบบมุงเปา
4.3 สรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ และจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
4.4 สรางบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดิจทิ ลั บนความพรอมของโครงสราง
พื้นฐาน สิ่งแวดลอม กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุน Digital
University & Internationalization
4.5 บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการ “สิ่งแวดลอม กายภาพ อาคาร สิ่งกอสราง
และพืน้ ทีต่ า งๆ” พรอมทัง้ ผดุงไวซงึ่ ความรมรืน่ และบรรยากาศทีส่ ง เสริมการเรียนรู
อันเปนแนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับโลกมุงเนน

•
•
•

บทสรุปผูบริหาร
การดําเนินงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในรอบป 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
เปนชวงปแหงการกาวเขาสูศตวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาฯ ตระหนักดีถึงความจําเปนของ
การเปลีย่ นแปลง และอยูร ะหวางดําเนินการปรับเปลีย่ นในดานวิชาการ การบริหารโครงการตามยุทธศาสตร
และการบริหารจัดการในหลายสวน
ผลการดําเนินงานโดยสรุป จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารทั่วไป ดังนี้
การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีนสิ ติ ในปการศึกษา 2560 ทัง้ หมด 37,046 คน เปนนิสติ ระดับปริญญาตรี 25,368 คน
และระดับบัณฑิตศึกษา 11,678 คน โดยมีนสิ ติ ใหมทเี่ ขาศึกษารวม 10,604 คน เปนระดับปริญญาตรี 6,397
คน และระดับบัณฑิตศึกษา 4,207 คน มีบณ
ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา 9,415 คน เปนระดับปริญญาตรี 5,651 คน
และระดับบัณฑิตศึกษา 3,764 คน จากการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ าํ เร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2559 พบวา บัณฑิตไดงานทําแลว 65.9% ทํางานและกําลังศึกษาตอ 1.3%
ศึกษาตอ 12.2% และยังไมไดทํางาน 20.5% (สํารวจขอมูลในชวงที่ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
1 ก.ย. 2560–24 ก.ย. 2560 และติดตามเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561)
ในการรับนิสติ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2560 ไดมกี ารปรับปรุงระบบการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบ TCAS จําแนกเปนหลักสูตรปกติ 5,864 คน และหลักสูตร
นานาชาติ 897 คน ขณะที่การรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับใน 18 คณะ รวม 166 สาขาวิชา
มีอัตราสวนผูสมัครตอผูสอบไดเทากับ 1: 1.6
มีหลักสูตรการสอนรวม 442 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตภาษาอังกฤษ 96
หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 73 หลักสูตร บัณฑิตศึกษา 369 หลักสูตร ซึ่งสวนใหญเปนระดับ
ปริญญาโท 211 หลักสูตร มีการดําเนินงานในสวนการพัฒนาหลักสูตรหลายประการ อาทิ การปรับเปลี่ยน
หลักสูตรจากหลักสูตรภาษาไทยเปนหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการขามศาสตรและ และ
เพื่ อ ตอบโจทย ด  า นการเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต และการเข า สู  สั ง คมผู  สู ง อายุ ได เ ป ด ตั ว CHULA MOOC
เพื่อมอบใหกับสังคม มีการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษา-เสนอผลงานยังตางประเทศ 982 คน และรับนิสิต
ตางชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝกงานที่จุฬาฯ 1,325 คน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย มีการดําเนินการหลายลักษณะ ทั้งที่เปน
ทุนศึกษาตอ ทุนไปตางประเทศระยะสั้น การดําเนินการในเรื่อง Active Learning and Lifelong
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Education โดยการเปลี่ยนหองเรียนจาก passive learning เปน active learning มีการแลกเปลี่ยน
อาจารย นักวิจยั ในลักษณะ Outbound 935 คน และ Inbound 670 คน มหาวิทยาลัยยังจัดทําแผนพัฒนา
วิชาการ ในรูปของโครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการ
ซึ่งตลอดการดําเนินงานในชวงที่ 1 ปงบประมาณ 2557–2560 ไดสนับสนุนกวา 1,000 ลานบาท
การพัฒนาคุณภาพของนิสิต ไดสนับสนุนในรูปของสวัสดิการ กิจกรรมชมรม และโครงการพัฒนา
นิสิตตางๆ ซึ่งนิสิตใหความสนใจเขารวมกิจกรรมสโมสรกวา 208 โครงการ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหอพัก
รองรับนิสิตได 3,021 คน จัดบริการหนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต ชวยเหลือดูแลนิสิตทั้งดานการเรียน การ
ปรับตัว และครอบครัว บริการจัดหางาน และไดจัดสวัสดิการทุนการศึกษา แบงเปน ทุนสําหรับนิสิต
ขาดแคลน 1,715 ทุน เปนเงิน 49.38 ลานบาท ทุนทําชื่อเสียงเปนเงิน 2.31 ลานบาท และมีนิสิตกูยืมเงิน
ในกองทุนกูยืม 462 คน เปนวงเงินรวม 23.47 ลานบาท สวนในระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุน 14 ประเภท
ครอบคลุมทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย การเสนอผลงาน จัดทําวิทยานิพนธ
ในปที่ผานมามีนิสิตไดรับรางวัล ทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งสิ้น
673 รางวัล
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุนใหดําเนินการรวม รวม 1,989
โครงการ คิดเปนวงเงินงบประมาณรวม 2,000.02 ลานบาท โดยเปนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
มากที่สุด 1,318.97 ลานบาท เงินรายไดมหาวิทยาลัย 514.97 ลานบาท และไดรับงบประมาณแผนดิน
166.08 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนงบประมาณโครงการบูรณาการ (สหสาขา) รอยละ 29.14
ผลงานการวิจยั ในปนี้ บุคลากรระดับอาจารยและนักวิจยั ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรบั รางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทัง้ สิน้ 109 รางวัล จําแนกเปน รางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 36 รางวัล
และรางวัลระดับชาติ จํานวน 73 รางวัล
การดําเนินการดานการวิจัย มุงเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยสรางผลงานดานวิชาการ
และดานงานวิจัยที่มีลักษณะเปนการสรางองคความรู การบูรณาการ และการสรางสรรคนวัตกรรม
สามารถนําไปเผยแพร พัฒนาตอยอดและใชประโยชนในวงกวางได ในป 2561 ไดมกี ารขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
ดานการวิจัยโดยเชิงยุทธศาสตรหลายดาน ไดแก การเพิ่มจํานวนกลุมนักวิจัยที่มีลักษณะการทํางาน
เปนทีม โดยสนับสนุนการทํางานเปนกลุม 3 ระดับ คือ กลุมขับเคลื่อนการวิจัย (Special Task Force
for Activating Research: STAR) 41 กลุม หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit: RU) 148 หนวย
และศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CE) 40 ศูนย รวม 229 หนวย การปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหมของการบริหารคลัสเตอรทุนวิจัย Research Cluster สนับสนุนโครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯ
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กาวสูศตวรรษที่ 2 ดานการวิจัย เปน 2 รูปแบบ คือ โครงการขนาดใหญที่ผลักดันโดยฝายบริหาร
(Top down strategic program) 2 ชุดโครงการ และรูปแบบใหสวนงานเสนอโครงการ (Bottom up
approach) เสริมสรางทีมวิจัยดาน Frontier Research สงเสริมการสรางพันธมิตรทางยุทธศาสตรดาน
การวิจยั กับนานาชาติดว ยทุน International Research Forum สรางพันธมิตรกับองคกรหรือสถาบันวิจยั
ภายในประเทศที่มีชื่อเสียง และสรางเสริมพันธมิตรเชิงเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกในการผลิต
นิสิตปริญญาเอกรวมกัน
ในสวนโครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub ไดกิจกรรมอบรม สัมมนา
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และสรางทักษะของการเปนผูประกอบการดานนวัตกรรม และ raise fund
กับนักลงทุน 11 กิจกรรม จัดการแขงขันเพือ่ สนับสนุนธุรกิจดานนวัตกรรม 1 กิจกรรม สนับสนุนการตอยอด
ธุรกิจ มีการจัดงานเปดตัว Siam Innovation District วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 และในปนี้
สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม 809 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหจัดตั้งเปน
ศูนยกลางนวัตกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนศูนยในกํากับของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน
การผลิตผลผลิตหลัก (ระดับ 2)
การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการ จําแนกหลักเปน 3 ประเภท คือ การบริการโดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน)
โดยหนวยงานวิสาหกิจ และโดยหนวยงานอื่นๆ
การบริการทางวิชาการโดยสวนงาน มีรูปแบบเปนการอบรม ประชุม สัมมนา บริการวิเคราะห
ทดสอบ ตรวจสอบ บริการใหคาํ ปรึกษา บริการจัดสอบวัดความรู รวมถึงการบริการทางการแพทยทงั้ ในคน
และสัตว ในรอบป 2561 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 3,542 โครงการ นับได 126,145 ครัง้ มีผรู บั บริการ (เฉพาะโครงการ
ทีส่ ามารถนับได) 2,732,018 คนหรือหนวยงาน
การบริการวิชาการโดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในปจจุบันมี 5 แหง คือ ศูนยทดสอบทางวิชาการ
ศูนยหนังสือ ศูนยบริการวิชาการ สถานีวิทยุ และโรงพิมพซึ่งในปน้ีไดมีการควบรวมกิจการกับสํานักพิมพ
เพื่อความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของทั้ง 2 วิสาหกิจ
การดําเนินโครงการ CU Social Engagement ภายใตหลักการสําคัญของพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม ในปนี้มี 19 โครงการครอบคลุมทุกพื้นที่ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการ
สรางตนแบบการฟนฟูและพัฒนาวิถีการเกษตรนาน ปที่ 2 โครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่
รักประชาคม” ในสถานศึกษา จ.สระบุรี สวนพันธกิจสัมพันธภายในไดผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะกับนิสติ
และบุคลากร อาทิ โครงการพัฒนาแบบสํารวจบรรยากาศทางสังคมในดานความรุนแรง กลั่นแกลงคุกคาม
ความไมเสมอภาค พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และสมดุลในชีวิตของนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน

ด

ตลอดทั้งป มหาวิทยาลัยยังไดสื่อสารความรูทางวิชาการ ตอบคําถามของสังคม ผานสื่อรูปแบบ
ตางๆ มีการใหความเห็นในประเด็นสําคัญที่เปนที่สนใจ เชน โรคพิษสุนัขบา การลาสัตวปา-เสือดํา ภารกิจ
ตามหาหมูปา ถํ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสืบสานและทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นับเปนพันธกิจสําคัญ
มาโดยตลอด อีกทั้งยังจัดกิจกรรมตางๆ ตอเนื่องเปนประจําทุกป กิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จัดเปนวาระประจํา ไดแก งานประจําวันสําคัญทางศาสนา การบรรยายธรรม การแสดง
วงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาฯ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป งานแสดงศิลปะตางๆ
โดยมีรายการที่นาสนใจ เชน การแสดงวงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
“รวมรองนองพี่ ซิมโฟนีจฬุ าฯ” บรรเลงบทเพลงของมหาวิทยาลัย ดวยการเรียบเรียงบทเพลงสําหรับบรรเลง
ดวยซิมโฟนีเปนครั้งแรก โดยคณาจารยและนิสิตเกาซึ่งเปนนักดนตรีที่มีชื่อเสียง นิทรรศการ “ทัศน
ทัศน ทัศน ครัง้ ที่ 6” ศิลปน/ผูจ ดั แสดงผลงาน โดยผูบ ริหาร คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัย สํานักบริหาร
ศิลปวัฒนธรรม
ในดานวิชาการ มีการจัดทําหนังสือพือ่ เผยแพรความรูใ หแกผทู สี่ นใจ เชน การจัดทําหนังสือ หนังสือ
“ศัพทธรรมะที่เขาใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องตนของการเขาถึงธรรม” หนังสือโครงการรวบรวมผลงาน
ศิลปกรรม เลม 4 หนังสือ “พิพิธทัศนา” ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลพิพิธภัณฑทั้งหมด
ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สามารถใหบริการขอมูลแกผูที่สนใจได
ในระดับสวนงานนอกจากรวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยแลว ยังมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ในการอนุรักษ พัฒนา เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม นับได 585 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,385 ครั้ง
มีผูเขารวมโครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได) 135,299 คน
การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวม 7,861 คน โดยเปนสายวิชาการ 2,881 คน สายปฏิบัติการ 4,980 คน
บุคลากรสายวิชาการสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2,195 คน คิดเปนรอยละ 76 ในดานตําแหนง
ทางวิชาการ คณาจารยเปนศาสตราจารย 201 คน รองศาสตราจารย 652 คน ผูช ว ยศาสตราจารย 925 คน
ที่เหลือเปนอาจารย อาจารยสาธิต และนักวิจัย มีการพัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรม 3,305 หลักสูตร
โดยจุฬาฯ มีพื้นที่รวม 1,878,560 ตารางเมตร โดยจัดสรรเปนพื้นที่การศึกษารอยละ 50.5 มีอาคาร
ทั้งสิ้น 201 หลัง พื้นที่ในสวนจัดหาผลประโยชนรอยละ 31.6 ที่เหลือสวนราชการอื่นยืมใช ในการบริหาร
จัดการทรัพยสนิ จําแนกเปน การจัดการทรัพยสนิ ทางการเงินไดมกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตรทางการเงิน

ต

ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2561-2570) โดยในปจจุบันบริหารผานกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ 4 ประเภท
ณ 30 กันยายน 2561 มีเงินลงทุนรวมของสวนงานตางๆ เทากับ 36,764.20 ลานบาท สวนการจัดการ
ทรัพยสนิ ทางกายภาพมีรายไดจาํ แนกตามแหลงรายรับ ดังนี้ ทีด่ นิ -อาคารพาณิชย/อาคารพิเศษ รอยละ 26
โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุน รอยละ 45 และโครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนลงทุน รอยละ 29
ในปนี้ยังมีความคืบหนาในโครงการพัฒนาที่ Block H และสามยาน มิตรทาวน ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนา
ในรูปแบบ Mixed-Use
ในการดําเนินงานในสวนภูมิภาค ดําเนินงานหลักอยูในเขตพื้นที่สระบุรี นาน และจังหวัดใกลเคียง
ขณะนีม้ ศี นู ยเครือขายการเรียนรูเ พือ่ ภูมภิ าคการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการในพืน้ ทีข่ องสวนงานและ
หนวยงานตางๆ และสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดนาน
ยังมีหนวยงานที่รวมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา เกิดประโยชน
โดยรวม ไดแก สภาคณาจารย ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธซึ่งมีการระดมทุนผานการบริจาครวม
61.67 ลานบาทโดยประมาณ และสถาบันทรัพยสนิ ทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 16 สิทธิบัตร 11 อนุสิทธิบัตร ยื่นคําขอ 97 รายการ
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การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยไดเชื่อมโยงและประสานทุกภารกิจที่มีผลตอการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไป
เปนประชากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยไดดําเนินการในดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการ
การเรียนการสอน และการพัฒนาตนของนิสิต ดวยตระหนักในปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุงหมาย
หลักในการบุกเบิก บูรณาการองคความรู สรางปญญา ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสรางบัณฑิต
ใหเปนคนดี ถึงพรอมดวยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สามารถครองตนอยางมีคุณธรรม เปนผูนํา
ทางปญญา เปนที่พึ่งและผูพัฒนาอนาคตของประเทศไทยเปรียบดังเสาหลักแหงแผนดิน
ผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2561 สรุปได ดังนี้
1 ขอมูลนิสิต
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จํ า แนกเป น หลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และดุษฎีบัณฑิต มีจํานวนนิสิตและขอมูลการหางานทําของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ดังนี้
1.1 จํานวนนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
นิสิตที่เขาศึกษาเปนนิสิตใหมในป
การศึกษา 2560 มีจาํ นวน 10,604 คน จําแนกเปน
ระดับปริญญาบัณฑิต 6,397 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 4,207 คน ในภาพรวมมีนิสิต
ทัง้ หมดทุกระดับ จํานวน 37,046 คน จําแนกเปน
ระดับปริญญาบัณฑิต 25,368 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 11,678 คน นิสติ สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2560 จํานวน 9,415 คน
จําแนกเปน ระดับปริญญาบัณฑิต 5,651 คน
และระดับบัณฑิตศึกษา 3,764 คน รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง
ทั้งนี้ จํานวนนิสิตใหมที่ลงทะเบียนเขาศึกษาจริงจะนอยกวาจํานวนนิสิตที่ผานการรับสมัคร
คัดเลือกเขาศึกษา เนื่องจากมีนิสิตบางสวนที่สอบผานการรับสมัครไมไดลงทะเบียนเขาศึกษา
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หมายเหตุ ในการแสดงขอมูลตารางนิสิต จะใชตัวอักษรยอ
แสดงระดับ ดังนี้
ป.ตรี
หมายถึง ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.โท
หมายถึง ปริญญาโท
ป.บัณฑิตชั้นสูง หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ป.เอก
หมายถึง ปริญญาเอก

กลุมสาขาวิชา/
สวนงาน

นิสิตใหม ปการศึกษา 2560
ป.ตรี

นิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2560

ป. ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต
ชั้นสูง

รวม

ป.ตรี

ป.
ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต
ชั้นสูง

รวม

วิทยาศาสตรสุขภาพ

1,209

56

439

265

112

2,081 5,737

58

1,187

746

578

8,306

คณะแพทยศาสตร

309

14

117

236

30

706

1,841

16

288

646

131

2,992

คณะทันตแพทยศาสตร

99

19

42

29

4

193

697

19

137

100

22

9,75

คณะสัตวแพทยศาสตร

152

23

28

12

215

668

23

64

87

8,42

คณะเภสัชศาสตร

184

44

12

240

916

115

78

1,109

76

2

78

240

19

259

คณะพยาบาลศาสตร
คณะสหเวชศาสตร

208

20

7

235

716

84

47

847

คณะจิตวิทยา

144

36

8

188

492

88

32

612

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 113

43

9

165

407

129

54

590

วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข

33

28

61

42

108

150

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 2,262

907

147

3,316 8,223

2,198

คณะวิทยาศาสตร

922

294

86

1,302 2,932

719

416

4,067

คณะวิศวกรรมศาสตร

1,016

478

49

1,543 3,784

1,167

259

5,210

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 324

95

7

426

193

30

1,730

วิทยาลัยปโตรเลียมและ
ปโตรเคมี

40

5

45

119

76

195

1,507

781 11,202

มนุษยศาสตร

577

164

36

777

2,308

445

263

3,016

คณะอักษรศาสตร

423

117

14

554

1,655

344

115

2,114

คณะศิลปกรรมศาสตร

154

47

22

223

653

101

148

902

สังคมศาสตร

2,349

1,651

97

4,097 9,100

3,911

505 13,566

คณะครุศาสตร

399

148

52

4

599
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1,794

513

363

2,670

นิสิตใหม ปการศึกษา 2560

กลุมสาขาวิชา/
สวนงาน

ป.ตรี

นิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2560

ป. ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต
ชั้นสูง

รวม

ป.ตรี

ป.
ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต
ชั้นสูง

รวม

คณะนิติศาสตร

364

168

6

538

1,298

446

23

1,767

คณะนิเทศศาสตร

245

70

6

321

947

151

22

1,120

คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี

772

769

3

1,544 2,874

1,683

15

4,572

คณะรัฐศาสตร

260

221

21

502

973

572

86

1,631

คณะเศรษฐศาสตร

251

160

3

414

1,019

302

17

1,338

สํานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

58

58

195

วิทยาลัยประชากรศาสตร

5

6

สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร

110

สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย)

253

รวม

6,397

56

3,414

80
265

195

11

9

25

34

110

235

4

239

333

545

411

956

472 10,604 25,368

58

8,286

746

2,558 37,046

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
กลุมสาขาวิชา/สวนงาน

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.บัณฑิตชั้นสูง

ป.เอก

รวม

วิทยาศาสตรสุขภาพ

1,064

53

411

241

87

1,856

คณะแพทยศาสตร

314

15

124

203

23

679

คณะทันตแพทยศาสตร

126

18

46

38

5

233

คณะสัตวแพทยศาสตร

97

20

22

14

153

คณะเภสัชศาสตร

148

29

8

185

83

3

86

คณะพยาบาลศาสตร
คณะสหเวชศาสตร

163

18

6

187

คณะจิตวิทยา

116

21

2

139

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

100

35

7

142

33

19

52

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

1,927

719

140

2,786

คณะวิทยาศาสตร

636

208

75

919

คณะวิศวกรรมศาสตร

952

350

41

1,343
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กลุมสาขาวิชา/สวนงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ป.ตรี

ป.บัณฑิต

339

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

ป.โท

ป.บัณฑิตชั้นสูง

ป.เอก

รวม

88

3

430

73

21

94

มนุษยศาสตร

550

128

49

727

คณะอักษรศาสตร

385

86

22

493

คณะศิลปกรรมศาสตร

165

42

27

234

สังคมศาสตร

2,110

1,609

91

3,810

คณะครุศาสตร

350

205

61

616

คณะนิติศาสตร

318

146

4

468

คณะนิเทศศาสตร

224

68

4

296

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

685

698

5

1,388

คณะรัฐศาสตร

234

220

7

461

คณะเศรษฐศาสตร

259

133

4

396

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

40

40

วิทยาลัยประชากรศาสตร

2

5

7

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

137

1

138

สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย)

178

58

236

425

9,415

รวม

6

5,651

53

3,045

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

241

1.2 ภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559
จากจํานวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 5,144 คน ในชวงซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร มีนิสิต
ที่ไดงานทํา หรือศึกษาตอ รวม 4,087 คน คิดเปนรอยละ 79.5
ทํางานแลว
กลุมสาขาวิชา/สวนงาน

ทํางานแลวและ
กําลังศึกษาตอ

กําลังศึกษาตอ

ยังไมไดทํางาน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

859

86.2

26

2.6

70

7.0

1,036

997

96.2

คณะแพทยศาสตร

277

93.3

19

6.4

1

0.3

308

297

96.4

คณะทันตแพทยศาสตร

128

100.0

130

128

98.5

คณะสัตวแพทยศาสตร

77

77

3

3.0

20

20.0

101

100

99.0

คณะเภสัชศาสตร

119

86.9

1

0.7

6

4.4

11

8.0

142

137

96.5

คณะสหเวชศาสตร

120

86.3

1

0.7

12

8.6

6

4.3

143

139

97.2

คณะจิตวิทยา

79

69.3

19

16.7

16

14.0

128

114

89.1

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

59

72.0

2

2.4

12

14.6

9

11.0

84

82

97.6

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

961

54.8

18

1.0

298

17.0

478

27.2

1,864

1,755

94.2

คณะวิทยาศาสตร

298

48.6

5

0.8

177

28.9

133

21.7

655

613

93.6

คณะวิศวกรรมศาสตร

474

57.9

8

1.0

98

12.0

239

29.2

870

819

94.1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

189

58.5

5

1.5

23

7.1

106

32.8

339

323

95.3

มนุษยศาสตร

331

69.8

5

1.1

45

9.5

93

19.6

529

474

89.6

คณะอักษรศาสตร

212

64.0

1

0.3

32

9.7

86

26.0

379

331

87.3

คณะศิลปกรรมศาสตร

119

83.2

4

2.8

13

9.1

7

4.9

150

143

95.3

สังคมศาสตร

1,239

64.6

20

1.0

215

11.2

444

23.1

2,059

1,918

93.2

คณะครุศาสตร

227

66.4

6

1.8

29

8.5

80

23.4

369

342

92.7

คณะนิติศาสตร

43

21.7

2

1.0

89

44.9

64

32.3

214

198

92.5

คณะนิเทศศาสตร

100

47.6

1

0.5

13

6.2

96

45.7

221

210

95.0

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

521

78.8

6

0.9

28

4.2

106

16.0

705

661

93.8

คณะรัฐศาสตร

155

73.5

3

1.4

25

11.8

28

13.3

227

211

93.0

คณะเศรษฐศาสตร

176

68.8

2

0.8

25

9.8

53

20.742.5

278

256

92.1

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

17

42.5

6

15.0

17

42.5

45

40

88.9

3,390

65.9

628

12.2

1057

20.5

5,488

5,144

93.7

รวม

69

1.3

42

4.2

บัณฑิตที่ บัณฑิตที่ รอยละ
สําเร็จ กรอกแบบ บัณฑิตที่
การศึกษา สํารวจ กรอกแบบ
ทั้งหมด
สํารวจ

หมายเหตุ 1. ยังไมไดงานทํา หมายถึง หางานทําไมได รอฟงคําตอบจากหนวยงาน ยังไมประสงคจะทํางาน และสาเหตุอนื่ ๆ
2. สํารวจขอมูลในชวงทีบ่ ณ
ั ฑิตซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (1 ก.ย. 2560-24 ก.ย. 2560) และติดตาม
ขอมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561
รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561
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2 การรับนิสิต

2.1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบ
Thai University Center Admission System หรือระบบ TCAS เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรีที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์
เขาศึกษา รวม 6,761 คน จําแนกเปนหลักสูตรปกติ 5,864 คน และหลักสูตรนานาชาติ 897 คน รายละเอียด
ตางๆ ดังนี้
ที่

หลักสูตร

1.

หลักสูตรปกติ

6,080

5,864

96.45

2.

หลักสูตรนานาชาติ

995

897

90.15

7,075

6,761

95.56

รวม

จํานวน รวมจํานวนผูผาน % เทียบกับ
รับตาม การคัดเลือกและมี แผนการรับ
แผน
สิทธิ์ เขาศึกษา

หมายเหตุ หลักสูตรปกติ
1. รวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น คณะครุศาสตร รอบ 2 จํานวน 120 คน และรอบ 3.5 จํานวน 22 คน
2. รวมทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร แพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร รับรอบ 3 รวมกับ กสพท.

ในการดํ า เนิ น งานการรั บ บุ ค คลเข า ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก บริ ห ารวิ ช าการจั ด การ
ประชาสัมพันธและแนะแนวการเขาศึกษาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อเผยแพรขอมูลหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมตางๆ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ในป 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดบูธ
ประชาสัมพันธและแนะแนวรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 11-12 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูเขารวมชมประมาณ 35,000 คน
2.2 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเชิงรุก โดยกําหนด
โครงการเปดรับสมัครบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาดวยวิธีพิเศษ
เปนการรับเขาศึกษา ในปการศึกษา 2561 มีคณะที่เปดรับสมัครนิสิตเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ จํานวน
18 คณะ รวม 166 สาขาวิชา เปนระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 75 สาขาวิชาระดับมหาบัณฑิต จํานวน
91 สาขาวิชา และมีนิสิตเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ จํานวน 143 คน เปนนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน
31 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 121 คน
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สําหรับภาคตน ปการศึกษา 2561 มีผูสมัครเขาศึกษารวมทั้งสิ้น 5,483 คน รายละเอียดดังตาราง

1. สหสาขาวิชา

2559
2560
2561
สมัคร สอบได สอบได : สมัคร สอบได สอบได : สมัคร สอบได สอบได :
สมัคร
สมัคร
สมัคร
537 293 1:1.8 496 385 1:1.3 404 284 1:1.4

2. คณะวิศวกรรมศาสตร

918

481

1:1.9

707

515

1:1.4

580

352

1:1.6

3. คณะอักษรศาสตร

407

151

1:2.7

260

143

1:1.8

234

112

1:2.1

4. คณะวิทยาศาสตร

578

350

1:1.7

535

421

1:1.3

464

331

1:1.4

5. คณะรัฐศาสตร

461

226

1:2.0

328

224

1:1.5

359

237

1:1.5

6. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

135

60

1:2.3

100

72

1:1.4

93

63

1:1.5

7. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

801

539

1:1.5

732

624

1:1.2

660

563

1:1.2

8. คณะครุศาสตร

952

324

1:2.9

462

232

1:2.0

576

257

1:2.2

9. คณะนิเทศศาสตร

276

88

1:3.1

160

87

1:1.8

150

58

1:2.6

10. คณะเศรษฐศาสตร

314

187

1:1.7

249

197

1:1.3

269

202

1:1.3

11. คณะแพทยศาสตร*

564

393

1:1.4

495

405

1:1.2

449

352

1:1.3

12. คณะสัตวแพทยศาสตร*

76

57

1:1.3

64

62

1:1.0

74

48

1:1.5

13. คณะทันตแพทยศาสตร*

555

145

1:3.8

623

117

1:5.3

429

102

1:4.2

14. คณะเภสัชศาสตร

94

38

1:2.5

87

60

1:1.5

85

61

1:1.4

15. คณะนิติศาสตร

243

231

1:1.1

204

204

1:1.0

210

209

1:1.0

16. คณะศิลปกรรมศาสตร

193

115

1:1.7

87

68

1:1.3

89

67

1:1.3

17. คณะพยาบาลศาสตร

168

55

1:3.1

143

69

1:2.1

18. คณะสหเวชศาสตร

75

45

1:1.7

43

31

1:1.4

42

27

1:1.6

19. คณะจิตวิทยา

199

49

1:4.1

118

53

1:2.2

94

45

1:2.1

20. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

137

80

1:1.7

72

61

1:1.2

95

53

1:1.8

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร

24

9

1:2.7

19

14

1:1.4

17

4

1:4.3
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บัณฑิตศึกษาคณะ

บัณฑิตศึกษาคณะ

2559
2560
2561
สมัคร สอบได สอบได : สมัคร สอบได สอบได : สมัคร สอบได สอบได :
สมัคร
สมัคร
สมัคร
40
13 1:3.1 121 51 1:2.4 110 25 1:4.4

22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข
รวมทั้งหมด

7,747 3,929

1:2

6,105 4,095

1:1.5

5,483 3,452

1:1.6

รวมปริญญาเอก

1,094 492

1:2.2

763

479

1:1.6

730

377

1:1.9

รวมประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

421

1:1.5 4,650 3,284

1:1.4

4,259 2,777

1:1.5

รวมปริญญาโท

6,015 3,090

1:1.9

193

64

1:3.0

112

54

1:2.1

รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต

217

1:3.4

499

268

1:1.9

382

244

1:1.6

283
64

3 การบริหารหลักสูตร

จําแนกเปน จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรที่ขอยกเลิก และนโยบายการ
บริหารหลักสูตร มีขอมูลโดยสรุป ดังนี้
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3.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

อังกฤษ

รวม

ไทย
อังกฤษ
นานาชาติ
ไทย

2

รวมทุกระดับ

อังกฤษ
นานาชาติ
ไทย
นานาชาติ

มนุษยศาสตร

ป.บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
ขั้นสูง

ไทย

4

มหาบัณฑิต

นานาชาติ

9

1

42

2 14

18 3

3

69

5 22 96

1

20

1

1

12 1

1

34

2

วิทยาศาสตรกายภาพ 37 8

46

1

9

31 1

3 114 2 20 136

43

13 25

25

14 109

28 137

12

7

8

7

14 34

วิทยาศาสตรชีวภาพ

11 1

อังกฤษ

นานาชาติ

สังคมศาสตร

ไทย

ไทย

สาขา

ป.บัณฑิต

5

สหสาขาวิชา
รวมทุกสาขา

59 14

5

1

163 4 44 25

20

นานาชาติ

ปริญญา
บัณฑิต

3

39

94 5 28 346 9 87 442

73 6 211 25 127 442

3.2 หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรที่ขอยกเลิก (ปด)
ในปงบประมาณ 2561 คณะตางๆ ไดพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหปรับปรุง
หลักสูตร และปดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 371 หลักสูตร ดังตาราง
สาขา

ปริญญา
บัณฑิต

ป.บัณฑิต

มหาบัณฑิต ป.บัณฑิตขั้น ดุษฎีบัณฑิต
สูง

รวม

ปรับ ปด ปรับ ปด ปรับ ปด ปรับ ปด ปรับ ปด ปรับ ปด
ปรุง
ปรุง
ปรุง
ปรุง
ปรุง
ปรุง

สังคมศาสตร

10

48

มนุษยศาสตร

3

18

1

11

วิทยาศาสตรกายภาพ

42

52

2

34

วิทยาศาสตรชีวภาพ

8

42

3

3

1

สหสาขาวิชา
รวมทุกสาขา

รวม

19

7

1

19
63

3

1

179

6

7

1

77

1

78

32

1

33

128

3

131

30

90

5

95

15

34

109

1
1

2

361

34
10
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3.3 นโยบายการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยไดมมี ติใหกาํ หนดนโยบายหรือเกณฑทางดาน
หลักสูตร รวมทั้งเห็นชอบใหดําเนินการเรื่องตางๆ ใน 15 ประเด็นหลัก ดังนี้
3.3.1 หลักสูตรใหม
ปงบประมาณ 2561 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหบรรจุหลักสูตรใหมเพิ่มในแผนยุทธศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งอนุมัติใหเปดหลักสูตรใหมดังกลาว จํานวน 10 หลักสูตร
3.3.2 หลักสูตรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกสวนงานดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรพรอมกัน
เพื่อใชหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2561 ในปนี้ไดอนุมัติใหปรับปรุงเพิ่มเติมจากปงบประมาณ 2560
อีก 361 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรทีป่ รับปรุงโดยปรับชือ่ หลักสูตร/ชือ่ สาขาวิชา/ชือ่ แขนงวิชา เพิม่ -ลด-ยกเลิก
แขนงวิชา รวมทั้งปรับเปลี่ยนประเภทของหลักสูตรจากหลักสูตรภาษาไทยเปนหลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 37 หลักสูตร
3.3.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเห็นชอบใหคณะตางๆ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรตางๆ จํานวน 108 หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3.3.4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
ผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง
31 กรกฎาคม 2560) ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตัวบงชี้ โดยหลักสูตรที่เปดสอนและมีนิสิตลงทะเบียนเรียน
ทั้งสิ้น 416 หลักสูตร ผานการประเมินตามองคประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตรคิดเปน 100%
และไดหารือคณะกรรมการนโยบายวิชาการในประเด็นการเพิ่ม KPI ในสวนของผูบริหาร
สวนงาน และสาธิตการใชงานโปรแกรม CU-CQM คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและมีความเห็น
ประกอบการดําเนินการวา การกําหนด KPI ของคณบดีหรือผูบริหารสวนงานควรเปนการตกลงหรือ
ทําความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินกับผูบริหาร
สวนงานซึง่ เปนผูถ กู ประเมิน ควรมีโปรแกรมทีค่ ณะหรือสวนงานสามารถตรวจสอบการดําเนินการไดตงั้ แต
ระดับตนนํ้า และการนําระบบ e-system มาใชควรลดภาระอาจารยในการกรอกขอมูล หรือการใชขอมูล
ซํ้ากันในหลายระบบ
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3.3.5 การจัดทําหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program)
คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเห็นชอบใหคณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบันกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ จํานวน
4 หลักสูตร
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ใหความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดําเนินการในดานการบริหาร
จัดการและการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา/คาหนวยกิตวา ไมควรกําหนดแนวปฏิบัติตายตัว ซึ่งจะมี
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ควรมีความยืดหยุน ควบคุมโดยกลไกการบริหารจัดการจะเหมาะสมกวา
3.3.6 การยกเวนการปฏิบัติตามเกณฑ/นโยบาย
ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีการกําหนดเกี่ยวกับการทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร กลาวคือ
เกณฑฯ ป 2558 กําหนดการเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได
ซึ่งแตเดิมสามารถดําเนินการไดตามเกณฑฯ ป 2548 จึงมีผลกระทบกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สวนงานจึงเสนอขออนุมัติดําเนินการ ดังนี้
คณะเภสัชศาสตร ขอใหอาจารยประจําหลักสูตร 9 หลักสูตรเดิมที่ยังมีนิสิตศึกษาอยู
ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงและเปดหลักสูตรใหม สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึก ษาอื่นๆ ไดดวย คณะกรรมการฯ พิ จารณาเห็ นชอบและมี ค วามเห็ นประกอบการ
ดําเนินการวา ในแตละหลักสูตรเดิมตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบตามเกณฑ
เพื่อดูแลนิสิตที่ตกคางอยูในหลักสูตรนั้นๆ อยางนอย 1 คน
คณะนิติศาสตร การขอผอนผันการปรับปรุงหลักสูตรเขาสูเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ในการจัดสรรอาจารย ประจํ า เป นอาจารย ผู  ส อนในรายวิ ช าภาคปฏิ บัติ ที่ มี
อาจารยพิเศษเปนผูสอน อันสอดคลองกับลักษณะทางวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร ที่มีความจําเปน
ตองใชความเห็นวงการทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกมาทําการสอน ประกอบกับยังไมสามารถบรรจุอาจารย
ไดครบตามอัตรากําลังที่มี คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบใหผอนผันใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ
พ.ศ. 2548 ไปกอน
3.3.7 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการขามศาสตรและหลักสูตรรูปแบบใหม
ดวยตระหนักถึงภาวะคุกคามและผลกระทบในมิติตางๆ ทั้งสังคมสูงวัยที่ทําใหจํานวนผูที่อยู
ในวัยเรียนนอยลง สังคมดิจิทัลและนวัตกรรมใหมๆ การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ เกิดความรวมมือดาน
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ และสิ่งที่รุกมากขณะนี้ คือ OBE (Outcome base education)
ขณะทีบ่ ริบทสําคัญในประเทศ คือ การกาวเขาสู Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป การผลิตบัณฑิต
พันธุใหม และ New S-Curve จึงตองพิจารณาในหลายแงมุมที่จะสามารถสรางคนที่มีสมรรถนะที่จําเปน
ตามความตองการของประชาสังคมไทยและสังคมโลก

•

•
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หลักการสําคัญเชิงนโยบายของแนวทางการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้
พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อ
ตอบโจทยพลวัตการศึกษาโลก
มุงเปาการพัฒนา “หลักสูตรรวมผลิต” แบบบูรณาการความรวมมือ
พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความตองการของนโยบายภาครัฐและความตองการของ
ประชาสังคม (Non-Degree) โดยใชระบบ Credit Bank Transfer) เปนฐาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ คือ ใหมี
ความชัดเจนทั้งหลักการ และดานรูปธรรม หลักสูตร Lifelong Learning เนื้อหาตองเปนอุดมศึกษา
และอาจมีแนวทางใหสามารถเทียบโอนได หลักสูตรระดับปริญญาตรีขอใหพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
เริ่มในศาสตรที่มีความพรอมและเขมแข็งเปน pilot project
3.3.8 แนวคิดการปรับปรุงการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ปจจุบนั โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หนวยกิต จําแนกเปน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุม และกลุมวิชาศึกษาทั่วไปกลุมพิเศษ มหาวิทยาลัย
มีนโยบายที่มุงใหผูเรียนสามารถเลือกออกแบบการเรียนรูที่เหมาะกับตนเองไดตามความสนใจ (Toward
Personalized Education) จึงมีแนวคิดปรับเปลีย่ นจากเดิมบังคับใหเรียน 4 กลุม วิชา เปนบังคับเลือกเรียน
อยางนอย 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาสหศาสตร กับอีก 1 กลุมวิชาที่ไมใชศาสตรหลักของคณะที่นิสิตสังกัด
ที่เหลือเลือกไดตามความสนใจ เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดคนหาความชอบของตนเอง (Self-discover)
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ไดอยางเต็มที่ เริ่มใชกับหลักสูตรปรับปรุง
ที่เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตน
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการและมีความเห็นประกอบการดําเนินการวา
ตองใหมั่นใจไดวาจะไมมี content ของกลุมวิชาใดขาดไป เนื้อหาของกลุมวิชาสหศาสตรตองครอบคลุม
และเพียงพอ และความรูทางภาษาไทยซึ่งปจจุบันไมอยูในขอบขายของศูนยการศึกษาทั่วไปมีขอเสนอวา
ควรพิจารณาใหมีหนวยงานที่เหมาะสมดูแล
3.3.9 Active Learning and Lifelong
ไดดําเนินการในเรื่อง Active Learning and Lifelong Education โดยศูนยนวัตกรรม
การเรียนรู ซึ่งไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนยุทธศาสตร Learning Innovation for Lifelong Education
(LiLLE)
Active Learning คือ การสรางความตระหนักรูใหประชาคมโดยเฉพาะอาจารยผูสอน
ในการปรับหองเรียนจาก passive learning เปน active learning โดยใหการสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก
Active Learning with S-M-L grants, Learning Space, และ LiLLE Community

•
•
•

•
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• Lifelong Education มีเปาหมายคือ การสอนคนในสังคมเพื่อตอบโจทยดานการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยไดเปดตัว CHULA MOOC ซึ่งเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบใหกับ
สังคมในวาระครบรอบ 100 ป เปนการเรียนแบบ online กําหนดเปาหมายไว 30 topics ตัวอยางวิชา
ที่ไดรับความสนใจ เชน Intro to Data Analytics and Big Data เมื่อเรียนจบผานเงื่อนไขตางๆ และ
สอบผาน post test สามารถ print certiﬁcate of CHULA MOOC จากระบบ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นเพื่อประกอบการดําเนินการ ดังนี้
Active Learning การเขาสูตําแหนงทางวิชาการควรไดพิจารณาผลงานในมิติอื่นๆ รวมทั้ง
การพัฒนาดานการเรียนการสอน การผสมผสานงานวิจัยและวิชาการเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อเปนแรงจูงใจ
สําหรับอาจารยผูสอน ควรกําหนดเปาหมายใหหลักสูตรที่มีรายวิชาที่เปน active learning เกิน 50%
จัดเปน active learning curriculum ได และใหความสําคัญกับ Professor Involvement การเปลี่ยน
mindset ของทั้งผูสอนและผูเรียน จัดอบรมเพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอนในหัวขอที่นาสนใจ
การกําหนดสัดสวนจํานวนนิสิต: หองเรียน ควรจัดใหเหมาะสม หลักสูตรที่จะปรับเปน active learning
ควรเลือกเพียงจํานวนหนึ่งและดําเนินการใหประสบผลสําเร็จกอน และหากจัดทําเปน pilot project
ของแตละสาขาจะมีความชัดเจนขึ้น
Lifelong Learning การเรียนการสอนแบบ online โดยมีแนวคิดใหสะสมวิชาเพือ่ เปนพืน้ ฐาน
หรือนับเปนหนวยกิต ตองระวังรูปแบบการดําเนินการไมใหเปนการเรียน online เพื่อใหไดปริญญา
รูปแบบของ lifelong learning ควรมีหัวขอ เรื่องราว และวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ การให certiﬁcate
ผูท ผี่ า นการเรียนบน CHULA MOOC ตองรับรองในเชิงคุณภาพไดทงั้ เนือ้ หาความรูแ ละระบบการประเมินวา
ผูไดรับ certiﬁcate มีความสามารถเหมาะสม
(หัวขอ Active Learning and Lifelong Education สามารถอานเพิ่มเติมไดในหัวขอ 6.1
กิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู)
3.3.10 การจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูร ะบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา เปนการนําสงขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) ในการกรอกขอมูลเขาระบบ มหาวิทยาลัยจะเปนผูดูแล โดยจะมี
การกลั่นกรอง และจะพัฒนาระบบที่เปน ﬁlter ขึ้นดวย แตขณะนี้ระบบเกิด error ขึ้นทั้งประเทศ จึงจะ
นําขอมูลเมื่อระบบมีความเสถียรแลว
คณะกรรมการฯ มีความเห็นประกอบการดําเนินการวา ขอใหตรวจสอบใหวาจะไมเปน
การดําเนินการลาชากวากําหนด ซึ่งจะทําใหบัณฑิตของจุฬาฯ เสียโอกาสในการทํางานและการสอบบรรจุ
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ตางๆ และเมือ่ หลักสูตรของจุฬาฯ ยังไมปรากฏในรายชือ่ การรับทราบหลักสูตรของ สกอ. จะมีผลกับนักศึกษา
ตางชาติที่จะเขาศึกษาดวย
3.3.11 การจัดทําระบบฐานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูเชี่ยวชาญเฉพาะแหง
จุฬาฯ ระบบฐานขอมูลอาจารยพิเศษ และจะจัดทําระบบฐานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใชในการ
ตรวจสอบและกํากับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการนับผลงาน
วิชาการยอนหลัง 5 ป ตามรอบปปฏิทิน ยกเวนกรณีที่จํานวนผลงานไมเปนไปตามเกณฑใหเปนการนับ
ตามปการศึกษาได ทั้งนี้ ระบบฐานขอมูลสามารถตรวจสอบยอนหลัง 7 ป และลวงหนา 2 ป มีการเตือน
ลวงหนาเพื่อใหอาจารยเตรียมทําผลงานทางวิชาการตามเกณฑ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการวา การมีระบบ
ฐานขอมูลเปนสิ่งที่จําเปน ควรใหอาจารย Update ผลงานของตนทุกปเพื่อปองกันความผิดพลาด และ
การมีระบบคัดกรองขอมูลเปนสิ่งที่ดี แมอาจลาชาแตมั่นใจวาไดตรวจสอบอยางถูกตองและไดตามเกณฑ
มาตรฐานฯ
3.3.12 แนวทางการยกระดับระบบ CU e-Thesis เปน iThesis และแผนการดําเนินงาน
ระบบ iThesis
จากการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยไดพฒ
ั นาระบบการเขียนวิทยานิพนธอเิ ล็กทรอนิกส (CU e-Thesis)
ขึ้นในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบเพื่อกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหาร
จัดการวิทยานิพนธสาํ หรับสถาบันอุดมศึกษา พรอมเชือ่ มโยงระบบตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
ของวิทยานิพนธกบั ฐานขอมูลวิทยานิพนธกลางของประเทศ (ThaiLIS) โดยการพัฒนาระบบ CU e-Thesis
เปนระบบ iThesis เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเปนระบบกลางในการบริหารจัดการวิทยานิพนธที่เปดให
ทุกสถาบันการศึกษาใชรวมกัน ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยูระหวางเตรียมความพรอมและศึกษาโครงสราง
ขอมูลตนทาง สําหรับการใชงานของระบบ iThesis ตอไป
3.3.13 การปรับปรุงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
จากการปรับปรุงและแกไขขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว มีความเห็นประกอบการดําเนินการในประเด็น
พนักงานสายนักวิจัยใหทําหนาที่ในการชวยสอน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมขัดกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประเด็นความยืดหยุน ของรูปแบบ
การตีพิมพและการเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อสําเร็จการศึกษาของแตละสาขา
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โดยสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ รางขอบังคับและระเบียบ ดังนี้
1) ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2) ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3) ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
4) ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3.3.14 ราง ประกาศจุฬาฯ เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดกาํ หนดใหการแตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกและผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะตองผานความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันกอน จึงไดจัดทําราง ประกาศจุฬาฯ เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ และมีความเห็นประกอบการดําเนินการในประเด็นตางๆ
ดังนี้
การกําหนดเกณฑฯ หรือการดําเนินการใดๆ ตองไมตํ่ากวาเกณฑฯ เดิม และไมตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขั้นตอนการพิจารณาที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตองผานการกลั่นกรองโดยรอบคอบ
การแตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะแหงจุฬาฯ ในสวนของขอ 6.1.4 ใหปรับแกไขเปน “เคยไดรบั
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจ์ ากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในกรณีทไี่ ดรบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันอื่นใหพิจารณาเปนกรณีๆ ไป” และในขออื่นๆ ก็ใหใชแนวปฏิบัติเดียวกัน
ปรับ Flowchart การดําเนินงานใหระบุเฉพาะการดําเนินงานที่สําคัญๆ เทานั้น
3.3.15 Internationalizing Chulalongkorn University: Ranking and Network
on Reﬂection
สภามหาวิทยาลัยขอความเห็นหรือขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เรือ่ ง Internationalizing
Chulalongkorn University : Ranking and Network on Reﬂection ในหัวขอเกีย่ วกับ องคกรจัดอันดับ
(QS และ Times Higher Education: THE) Ranking Indicator ไดแก Teaching, Research, Citation
และ International Outlook เกณฑ/การใหนาํ้ หนัก ผลการจัดอันดับ Reﬂection ในสวนของ Academic
Nomination for Chulalongkorn แนวทางการดําเนินการที่จะเพิ่ม Academic Reputation

•
•
•
•
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คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณาในเชิงนโยบายแลวมีความเห็นชอบและมีความเห็นเพือ่ ประกอบการ
ดําเนินการ ดังนี้
นํา Ranking Indicators ขององคกรจัดอันดับหลายๆ แหงมาพิจารณาและประเมินวา
รูปแบบใดเหมาะสม
International Outlook ที่ไดคะแนนนอย ควรมีคณะทํางานหรือมาตรการในการพัฒนา
ใหดีขึ้น
จําแนกสถานภาพของหลักสูตรใหชัดเจน
ดาน Faculty Student ควรวิเคราะหอัตราสวนอาจารย : นิสิต
ดานการพัฒนาควรแบง area of discipline และติดตามใหแตละ discipline แขงกับ
ตนเองจะเปนการพัฒนาที่ตอเนื่อง
การตั้ง target และมี benchmark ที่ชัดเจนในดานจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การสนับสนุนการวิจัย การดูแลหลักสูตรนานาชาติจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
วิธีการ benchmark กับ median ของโลกจะเปนวิธีการที่ดีในการดําเนินการ และ
การวางแผนในการพัฒนาสวนตางๆ
นอกจากนี้ มีประเด็นเกีย่ วกับความกาวหนาในการการจัดหานิสติ ชาวตางชาติและจํานวนนิสติ
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- การทํา active recruitment ดําเนินการได 5 สวนงาน คือ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะจิตวิทยา
- ขอมูลสัดสวนของจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยูในประเภท
มหาวิทยาลัยวิจยั ทีก่ าํ หนดใหตอ งมีไมนอ ยกวารอยละ 30 พบวา ไมปรากฏในคูม อื การประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต แลว
คณะกรรมการฯ ไดใหความเห็น เพือ่ นําไปดําเนินการจัดทําเปนรางเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
วามีกลไกใดที่ตองการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ควรมีนโยบายกําหนดสัดสวนจํานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดทําขอมูลยอนหลัง 5-7 ป
กําหนดเปาหมาย ขอเสนอเชิงนโยบาย วิเคราะหขอมูลจําแนกรายสาขา เพื่อหาความเหมาะสม
การจัดหานิสิตเขาศึกษาทั้งนิสิตไทยและตางชาติตองมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ทีช่ ดั เจน เชน การใหทนุ ตองมีกลยุทธวา ตองการนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ งานวิชาการ/งานวิจยั รูปแบบใด
และนําการดําเนินการที่ผานมามาเปน lesson learned เชน การไดรับทุนสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษา
จาก สกอ. และการใหทุนของบัณฑิตวิทยาลัย

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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• ควรมีการสนับสนุนคณะ/สวนงานในการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ และการทําการตลาด

3.3.16 นโยบายการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตรเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
วิชาการและ ตอบโจทยพลวัตการศึกษาโลก (CU-Curriculum & Instruction: transformation)
หลักการสําคัญเชิงนโยบาย ไดแก พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการศาสตร
เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตอบโจทพลวัตการศึกษาโลก (one faculty one
innovative curriculum), มุงเปาการพัฒนา “หลักสูตรรวมผลิต” แบบบูรณาการความรวมมือ และ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รตอบสนองความต อ งการของนโยบายภาครั ฐ และความต อ งการของประชาสั ง คม
(Non-Degree) โดยใชระบบ (Credit Bank Transfer) เปนฐาน
มหาวิทยาลัยจะมีคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายลงไปสูคณะ/สวนงาน เพื่อสรางหลักสูตร
รวมผลิตทีต่ รงตามความตองการของผูเ รียน และ Stakeholders และมี 6 S ในการ control คือ 1) นโยบาย
CU-Transformation 2) สํานักบริหารวิชาการ 3) สํานักบริหารวิจัย 4) สํานักบริหารวิรัชกิจ 5) สํานักงาน
การทะเบียน และ 6) ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู 6S นีจ้ ะทําในสวน SWOT ANALYSIS, Strategy, การจัดทํา
MOU เปนตน
คณะกรรมการฯ ไดใหความเห็น เพื่อประกอบการดําเนินการตอไป ดังนี้
นโยบายการพัฒนาบูรณาการศาสตรฯ ที่นําเสนอเปนประเด็นเชิงนโยบายที่นาสนใจ
แนวคิด/หลักการนับเปน New Trend เปนการคิดออกนอกกรอบ และจะเปนการ
ทลายกําแพงทีเ่ คยมีมาทัง้ ระหวางภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย curriculum ของทุกหลักสูตรจะปรับให
สามารถรวมไดและ/หรือประสาทปริญญามากกวา 1 ปริญญา ซึ่งจะกระทบตอทุกคณะ/สวนงาน
การที่จะขอความคิดเห็น (Wisdom) ของคณะกรรมการฯ นั้น ควรเพิ่มหรือใหขอมูล
ในประเด็น หรือความหมายของคําตางๆ ใหชัดเจน
หลักสูตรความรวมมือในประเภทตางๆ ที่อยูในกระบวนการทําความรวมมือภายในจุฬาฯ
กับมหาวิทยาลัยในและตางประเทศ สามารถดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอวาระเชิงนโยบายนี้

•
•

•
•

4 การเสริมสรางคุณลักษณะนิสิต

การดําเนินงานกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหเปนผูเพียบพรอมดวยความรู
ความสามารถ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของประเทศและของโลก
เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เปนผูนําความคิดในระดับนานาชาติ
จัดการอบรมใหความรูเพื่อใหโอกาสนิสิตไดเรียนรู และประยุกตใชหลักความรูเชิงวิชาการ เพื่อบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางสรางสรรคและเปนระบบ และเนนจัดระบบการใหทุนการศึกษาเพื่อใหโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ใหความสําคัญตอกระบวนการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน และเนน
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การสรางจิตสํานึกของนิสติ รับทุนตอการชวยเหลืองานสวนรวม ตลอดจนจัดอํานวยความสะดวกดานบริการ
สวัสดิการอื่นๆ เพื่อเอื้ออํานวยใหนิสิตสามารถแสวงหาความรูและประสบการณอยางเต็มที่ อาทิ บริการ
หอพัก บริการใหการปรึกษา บริการดานสุขภาพ บริการแนะแนวและจัดหางาน อันจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปนดังนี้
4.1 การพัฒนานิสิตดานบุคลิกภาพและความเปนผูนํา
ดําเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในดานการบริหารจัดการบุคลิกภาพและความเปนผูนํา
ใหแกนิสิตกลุมเปาหมายตางๆ โดยจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร มีจํานวนผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น
445 คน
หลักสูตร

จํานวนผูเขาอบรม (คน)

1. โครงการสัมมนาผูนํานิสิตหลักสูตรการบริหารจัดการ

165

2. โครงการสัมมนาผูนํานิสิตหลักสูตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต

60

3. โครงการสัมมนาผูนํานิสิตหลักสูตรประธานฝายนิสิตสัมพันธ

60

4. โครงการสัมมนาผูนํานิสิตหลักสูตรประธานฝายและประธานชมรม

90

5. โครงการสัมมนาผูนํานิสิตหลักสูตรองคการบริหารสโมสรนิสิตและสภานิสิต

70

รวม

445

4.2 การพัฒนานิสิตดานคุณธรรมจริยธรรม
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง กิจกรรมเพิ่ม
เสริ มสร างจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอ สั ง คม เสริ ม สร า งความสํ า นึ ก ในการช วยเหลื อ ผู  ด  อ ยโอกาส
และกิจกรรมรณรงคตางๆ เพื่อใหความรูเชิงปองกันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต มีโครงการตางๆ
รวมทัง้ สิน้ 60 โครงการ อาทิ โครงการทําบุญตักบาตรเพือ่ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โครงการคายสอนแนะแนว กาสะลองสีชมพู สานความรูสูเจียงฮาย โครงการ
จิตอาสาและพัฒนาโรงเรียนในเขตทุรกันดาร โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จุฬาฯ ฮักนาน โครงการจิตอาสา สรางฝายสืบสานปณิธานพอ และโครงการนิสิตโอแคร-จุฬาฯ
อาสาพัฒนาชุมชน เปนตน
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4.3 การเสริมสรางจิตสํานึกนิสิตตอสถาบันและสังคมโดยสวนรวม
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและความรับผิดชอบของนิสิต โดยสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สถาบัน ตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ ใหนาํ ความรูไ ปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอชุมชน และตอสังคม ซึ่งไดจัดมีการจัดโครงการตางๆ 7 โครงการ ดังนี้
โครงการ 13 ตุลา ณ อุทยานจุฬาฯ รอยป รอยรักภักดี พระองคภูบดีภูมิพล
โครงการบรรยายสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย
โครงการจัดนํานิสิตเขาแถวรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันพอแหงชาติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการวันปยมหาราช
โครงการวันมหาธีรราชเจา
4.4 การสงเสริมกิจกรรมนิสิตสูนานาชาติ
เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีความสนใจ และพัฒนาทักษะทางดานการใชภาษา โดยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสงนิสิตเขารวมการแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษ งเสริมผูนํากิจกรรมเขารวมการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการใหนักกีฬาไปแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
รวมตลอดถึงการจัดตอนรับคณะนักศึกษานานาชาติที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย มีโครงการตางๆ ดังนี้
-

โครงการ Asian Students Environment Platform
แขงขันโตวาทีสาระ Mahidol Asian Debate Open 2018
International Youth Education and Cultural Festival 2018
Asain Students Environment Plaform ASED มาเลเซีย
Hosting ASEAN study Tour 2018
แขงขันโตวาทีสาระ Thailand Debate Open
6th ASEAN Student Leaders Forum ASLF
Asain Undergraduate Summit
โครงการเรียนรูประเทศสมาชิกอาเซียน +6 ผานกระบวนกิจกรรม ณ ไตหวัน
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4.5 การสงเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต
เพือ่ สงเสริมใหนสิ ติ มีประสบการณการทํางานรวมกัน เสริมสรางความรักความสามัคคี และเสริมสราง
การพัฒนาการดานสติปญญา สังคม อารมณ และจิตใจ ใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนิสิตในรูปสโมสรนิสิต มีองคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อบจ.)
สภานิสิต และชมรมตางๆ ดําเนินกิจกรรมดานตางๆ จํานวนประมาณ 208 โครงการ
4.6 การสงเสริมเพื่อใหโอกาสนิสิตไดพัฒนาความสามารถพิเศษของตน
เพื่อสงเสริมใหนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ ไดพัฒนาตนเอง ทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย และ
เปนแบบอยางที่ดี ในรอบปนี้ มีนิสิตจุฬาฯ ไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจากหนวยงานตางๆ
จําแนกเปน 4 ดาน มีนิสิตไดรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 841 คน เปนระดับชาติ 735 คน และระดับนานาชาติ
106 คน เปนจํานวนรางวัลรวม 673 รางวัล เปนระดับชาติ 576 รางวัล ระดับนานาชาติ 97 รางวัล
ดังตาราง
สรุปจํานวนรางวัล และจํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัล ประจําปงบประมาณ 2561
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4.7 การสงเสริมสนับสนุนผูมีความสามารถดานกีฬาและศิลปะ
เพื่อใหโอกาสผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติในทางกีฬา และดานศิลปะ ไดเขาศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถพิ เ ศษอย า งต อ เนื่ อ ง และมี ร ะดั บ มาตรฐานที่ สู ง ขึ้ น
เพื่อประโยชนแกนิสิตโครงการพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนดูแลใหสามารถศึกษาไดจนจบหลักสูตร จํานวน
3 โครงการ มีนิสิตในโครงการรวม 428 คน
โครงการพัฒนากีฬาชาติ
314 คน
โครงการศิลปะดีเดน
90 คน
โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
24 คน

•
•
•

ขอมูลประกอบ
1. คณะที่ เ ข า ร ว มโครงการรั บ นิ สิ ต ที่ มี ค วามสามารถดี เ ด น ด า นกี ฬ า เข า ศึ ก ษาฯ รวม 12 คณะ
ไดแก ครุศาสตร จิตวิทยา นิติศาสตร นิเทศศาสตร รัฐศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี เศรษฐศาสตร เภสัชศาสตร
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อักษรศาสตร และวิทยาศาสตรการกีฬา
2. คณะที่ เ ข า ร ว มโครงการรั บ นิ สิ ต ที่ มี ค วามสามารถดี เ ด น ด า นศิ ล ปะ เข า ศึ ก ษาฯ รวม 2 คณะ
ไดแก ครุศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
3. คณะที่เขารวมโครงการรับนิสิตตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 3 คณะ คือ ครุศาสตร รัฐศาสตร และ
วิทยาศาสตรการกีฬา

4.8 การจัดสวัสดิการดานทุนอุดหนุนการศึกษา
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ ด า นเงิ น ทุ น การศึ ก ษาแก นิ สิ ต ที่ มี ฐ านะขาดแคลน ได มี โ อกาส
ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาเทาเทียมโอกาสเชนผูมีฐานะดานการเงิน สามารถจัดสรรทุนการศึกษา
ใหเกิดความเปนธรรมและทั่วถึงในรูปแบบตางๆ โดยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาสําหรับนิสิตขาดแคลน
(ทุนใหเปลา) ประมาณ 1,500 ทุน รางวัลเงินทุนทําชื่อเสียงคุณประโยชนประมาณ 800 ทุน สวัสดิการ
ใหกูยืมเงินกองทุนของรัฐบาลไมเกิน 1,000 ราย
4.8.1 การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาสําหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนใหเปลา)
ไดจัดใหความชวยเหลือซึ่งเปนการใหเพียงพอตามความจําเปนจริง แบงเปน 4 ประเภททุน
ดังนี้
(1) ประเภท ก ชวยเหลือเปนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายรายเดือน
กอนปการศึกษา 2556 77,000 – 84,000 บาท/ปการศึกษา
หลังปการศึกษา 2556 94,000 – 102,000 บาท/ปการศึกษา
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ตอปการศึกษา
ตอปการศึกษา

(2) ประเภท ข (1) ชวยเหลือเปนคาธรรมเนียมการศึกษา
กอนปการศึกษา 2556 กลุมที่ 1 = 29,000 บาท/ปการศึกษา
กลุมที่ 2 = 36,000 บาท/ปการศึกษา
หลังปการศึกษา 2556 กลุมที่ 1 = 34,000 บาท/ปการศึกษา
กลุมที่ 2 = 42,000 บาท/ปการศึกษา
(3) ประเภท ข (2) ชวยเหลือเปนคาใชจายรายเดือน วงเงินทุนไมเกิน 48,000 บาท
(4) ประเภท ค ชวยเหลือเปนคาใชจายเสริมการศึกษา วงเงินทุนไมเกิน 10,000 บาท
ประเภท ก
วงเงินที่
ไดรบั จัดสรร ทุน จํานวนเงิน

ทุน

จํานวนเงิน

ทุน จํานวนเงิน ทุน จํานวนเงิน ทุน

ครุศาสตร

3,291,200

-

-

177

3,103,500

-

-

12 110,000 189 3,213,500

จิตวิทยา

1,077,300

4

408,000

19

693,000

-

-

-

-

23

1,101,000

ทันตแพทยศาสตร

1,629,600

-

-

27

882,000

6

188,000

2

16,000

35

1,086,000

นิตศิ าสตร

1,788,400

-

-

19

629,000

29

823,000

5

50,000

53

1,502,000

นิเทศศาสตร

2,016,000

-

-

40

1,428,000

35

590,000

-

-

75

2,018,000

พาณิชยศาสตรฯ

4,868,800

-

-

90

2,924,000

71

929,500 40 345,500 201 4,199,000

แพทยศาสตร

3,870,300

6

612,000

32

1,206,000

20

732,000

-

-

58

2,550,000

เภสัชศาสตร

2,110,500

-

-

64

2,100,000

-

-

-

-

64

2,100,000

รัฐศาสตร

1,788,400

-

-

53

1,785,000

-

-

-

-

53

1,785,000

วิทยาศาสตร

6,703,200

-

-

213

6,573,000

2

30,000

-

-

215 6,603,000

วิทยาศาสตรการกีฬา

982,800

-

-

18

546,000

13

256,000 17 170,000

วิศวกรรมศาสตร

8,003,100

-

-

184

6,693,000

32 1,170,000

2

17,000

ศิลปกรรมศาสตร

1,430,100

-

-

47

1,421,000

-

-

-

-

47

1,421,000

เศรษฐศาสตร

1,834,300

-

-

17

578,000

21

532,000

7

70,000

45

1,180,000

สถาปตยกรรมศาสตร 3,292,800

-

-

83

2,811,000

12

372,000 11 105,000 106 3,288,000

สหเวชศาสตร

1,694,700

1

102,000

52

1,491,000

7

190,000

8

67,700

68

1,850,700

สัตวแพทยศาสตร

1,455,300

-

-

54

1,482,000

10

190,000

8

75,000

72

1,747,000

สํานักวิชาทรัพยากรฯ

326,400

14 1,316,000

4

136,000

15

430,000

3

20,500

36

1,902,500

อักษรศาสตร

2,713,200

-

85

2,652,000

22

310,000

2

20,000

109 2,982,000

คณะ

รวม

24

-

ประเภท ข (1)

ประเภท ข (2)

ประเภท ค

รวมทัง้ สิน้

48

จํานวนเงิน

972,000

218 7,880,000

50,876,400 25 2,438,000 1,278 39,133,500 295 6,742,500 117 1,066,700 1,715 49,380,700
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4.8.2 รางวัลเงินทุนทําชื่อเสียงและคุณประโยชน
ไดดาํ เนินการใหความรวมมือพิจารณาสงนิสติ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑใหกบั หนวยงานภายนอก
ทีจ่ ดั ประกวดเพือ่ ยกยองเชิดชูใหเปนแบบอยางทีด่ ี ประจําปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนเงิน 2,305,000 บาท
4.8.3 สวัสดิการใหกูยืมเงินกองทุนของรัฐบาล
จัดใหมีสวัสดิการใหนิสิตกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดตามวงเงินที่กําหนด
รั ฐ บาลได มี น โยบายที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการให กู  ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาจากกองทุ น เงิ น ให กู  ยื ม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ไปสูการใหทุนการศึกษาแบบใชคืนระดับอุดมศึกษาจากกองทุนเงินกูยืมที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) แทน สวนของผูกูรายเดิมจะดําเนินการตอเนื่องไปจนกวาผูกูรายเดิมทั้งหมด
จะสําเร็จการศึกษา โดยสรุปในปการศึกษา 2561 เปาหมายจัดใหนิสิตกูยืมจํานวนไมเกิน 1,000 คน
ปรากฏมีนิสิตกูยืมทั้งสิ้น 462 คน รวมเปนจํานวนเงินกูยืมรวมทั้งสิ้น 23,471,100 บาท
เงินกู กยศ.
(ทุน)

จํานวนเงิน กยศ.
(บาท)

เงินกู กรอ.
(ทุน)

จํานวนเงิน กรอ.
(บาท)

ครุศาสตร

129

6,587,200.00

1

14,500.00

จิตวิทยา

1

68,400.00

-

-

ทันตแพทยศาสตร

1

26,400.00

-

-

นิเทศศาสตร

2

94,800.00

-

-

เภสัชศาสตร

29

1,498,200.00

4

168,000.00

รัฐศาสตร

5

224,600.00

-

-

วิทยาศาสตร

161

7,435,200.00

2

110,400.00

วิศวกรรมศาสตร

20

1,083,600.00

4

180,400.00

ศิลปกรรมศาสตร

2

115,800.00

-

-

เศรษฐศาสตร

1

60,400.00

-

-

สถาปตยกรรมศาสตร

1

96,400.00

-

-

สหเวชศาสตร

28

1,641,000.00

-

-

สัตวแพทยศาสตร

12

554,400.00

3

126,000.00

วิทยาศาสตรการกีฬา

45

2,805,000.00

-

-

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

2

52,800.00

-

-

อักษรศาสตร

9

527,600.00

-

-

448

22,871,800.00

14

599,300.00

คณะ

รวม
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4.9 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกอบดวยทุนประเภทตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนทุนการศึกษา ทุนวิจยั ทุนจัดทําวิทยานิพนธ ทุนเสนอผลงาน
จําแนกตามประเภททุน และรูปแบบการรับทุน ทั้งนี้ มีทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินผานสวนงาน อาทิ
สํานักบริหารวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาทีจ่ ดั สรรแกนสิ ติ ไดแก ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
“100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโครงการทุนหลังปริญญาเอก
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยสรุปมีจํานวนผูไดรับทุนและเงินที่จัดสรรในปงบประมาณ 2561 ดังนี้
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เงินที่จัดสรร

ผูไดรับทุน

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา

8,162,000 บาท

78 คน

2. ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

47,027,000 บาท

358 คน

3. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธสําหรับนิสิต

6,239,500 บาท

256 คน

4. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอก/โท ไปเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ

3,639,225 บาท

156 คน

5. ทุนผูชวยสอน

6,777,000 บาท

137 คน

6. ทุนอุดหนุนเฉพาะคาเลาเรียน ประเภท 60/40

4,500,000 บาท

78 คน

7. ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่มีความสามารถดานกีฬา

935,000 บาท

16 คน

8. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโทไปทําวิจัยในตางประเทศ

9,207,918 บาท

55 คน

9. โครงการทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

77,777,500 บาท

156 คน

14,646,000 บาท

84 คน

11. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

316,000 บาท

2 คน

12. ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เขาศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับความเปนไทย

844,000 บาท

6 คน

13. ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

1,198,194 บาท

21 คน

14. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

948,000 บาท

10 คน

10. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

26
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4.10 การจัดสวัสดิการหอพักนิสิต
เพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก ารช ว ยเหลื อ นิ สิ ต ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาต า งจั ง หวั ด หรื อ มี ที่ พั ก ไม เ อื้ อ ต อ การศึ ก ษา
มีทั้งหมด 4 อาคาร รองรับนิสิต 3,021 คน แยกเปนหอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง โดยมีนิสิต
ไดรับการพิจารณาใหเขาพัก ดังนี้
หอพักนิสิตชาย
1. ตึกชวนชม เปนอาคาร 17 ชั้น (นิสิตชายพักชั้น 13-17) มีจํานวนหองพักสําหรับนิสิตชาย 189 หอง หองละ 2 คน
รองรับนิสิตได 378 คน
2. ตึกพุดตาน เปนอาคาร 14 ชั้น มีจํานวนหองพัก 174 หอง หองละ 2 คนหรือ 3 คน รองรับนิสิต 561 คน
3. ตึกจําปา เปนอาคาร 5 ชั้น มีจํานวนหองพักสําหรับนิสิต 75 หอง หองละ 4 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 300 คน

หอพักนิสิตหญิง
1. ตึกชวนชม เปนอาคาร 17 ชั้น (นิสิตหญิงพักชั้น 2-12) มีจํานวนหองพักสําหรับนิสิตหญิง 401 หอง หองละ 2 คน
รองรับนิสิตไดประมาณ 802 คน
2. ตึกพุดซอน เปนอาคาร 14 ชั้น มีหองพักสําหรับนิสิต 245 หอง หองละ 4 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 980 คน

พักแบบรายวัน
พักแบบรายวัน ตึกชวนชม มีหองพักสําหรับนิสิต 20 หอง หองละ 2 คน รองรับนิสิตไดประมาณ 40 คน

4.11 การจัดบริการใหการปรึกษาแกนิสิต
บริการการปรึกษาแนะแนวทัง้ ดานวิชาการและการใชชวี ติ ในมหาวิทยาลัย และใหความชวยเหลือ
ดูแลแกนสิ ติ ทีป่ ระสบปญหาในดานตางๆ เชน การเรียน การปรับตัว ครอบครัว การใหบริการดังกลาวดําเนินการ
ภายใตหนวยงานชื่อวา หนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต มีนักจิตวิทยาและอาจารยทางดานจิตเวชศาสตร
เปนผูใหบริการ ที่อาคารจามจุรี 9 ชั้น 3 ทุกวันจันทร–วันศุกร เวลา 08.00–17.00 น. มีรายละเอียด
ดังตาราง
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กิจกรรม/โครงการ
การใหการปรึกษารายบุคคล 1,506 ราย
ประชาสัมพันธหนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิตฯ 6 ครั้ง
การบริการแบบทดสอบ 2 โครงการ 4,200 คน
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทางจิตวิทยา 1 แบบทดสอบ
การใหบริการดานสุขภาวะผานทางเว็บไซด 7,278 คน
โครงการเสวนาสรางเสริมสุขภาวะ 30 คน
โปรแกรมทักษะการดูแลและพัฒนาตนเองรายสัปดาห 3 หัวขอ 11 รุน
โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาวะ (WORK SHOP) 4 หลักสูตร 120 คน
โครงการอบรมมาตรฐานการใหความชวยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ 1 โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรพื้นฐาน 1 หลักสูตร 30 คน
การประชุมคณะกรรมการหนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต 2 ครั้ง
โครงการสานสัมพันธเครือขายอาจารยที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนานิสิต 2 ครั้ง 1 รุน
โครงการอบรมใหความรูแกอาจารยที่ปรึกษาถึงการดูแลนิสิตที่มีความเสี่ยงของปญหาทางสุขภาพจิต 3 คณะ
การสรางเครือขายการดูแลนิสิตตางชาติ 1 เครือขายนานาชาติ/9 หลักสูตรนานาชาติ
โครงการการพัฒนาแนวทางการบริการเพื่อการสงเสริมสุขภาวะเชิงบูรณาการ
(โดยผูทรงคุณวุฒิ Prof. Robert K. Conyne) 1 โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลกิจกรรมเชิงปองกันเพื่อการสงเสริมสุขภาวะในนิสิต
1 โครงการ/17 มหาวิทยาลัย
โครงการเสริมสรางสายสัมพันธอาจารย–ศิษย 8 โครงการ/อ.ที่ปรึกษา 34 คน/นิสิต 652 คน

4.12 โครงการจางนิสิตทํางานพิเศษ
เพื่อชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย ที่ประสงคจะชวยเหลือตนเอง หรือนิสิตที่ประสงคจะ
ทํางานพิเศษ เพื่อหาประสบการณในการทํางานเปนการสงเสริมใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเอง
ในปงบประมาณ 2561 มีการจางนิสิต จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,568,100 บาท เทากับ 85,681 ชั่วโมง
4.13 การบริการจัดหางาน
ใหบริการจัดหางานแกนิสิตที่กําลังศึกษาอยู บริการขอมูลแหลงงานแกบัณฑิตในการหางานทํา
จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสพบและสมัครงานโดยตรงกับผูประกอบการ รวมทั้ง
ไดความรูและขอมูลการศึกษาตอโดยตรงกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในป 2561 ไดจัดกิจกรรมใหบริการ
ในรูปแบบตางๆ และมีนิสิตเขารวมโครงการ ดังนี้ นิสิตเขารวมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงานและ
การแนะแนวการศึกษา 4,610 ราย บริษัทที่เขารวมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงาน 229 บริษัท
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4.14 บริการประกันอุบัติเหตุ
เพื่อเปนหลักประกันใหกับนิสิต ในการไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลในกรณีประสบ
อุบตั เิ หตุจากการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกรณีอนื่ ๆ ครอบคลุมการใหบริการแกนสิ ติ ทัง้ ระดับ
ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก รวมจํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ทั้งสิ้น 41,004 ราย
จากเปาหมาย 40,000 ราย

5 การพัฒนานิสิตเพื่อความเปนเลิศ

มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนานิสิตเพื่อความเปนเลิศ
เปนการเฉพาะ เปนโครงการทีค่ รอบคลุมตัง้ แตการรับนิสติ เขาศึกษา การสงเสริมนิสติ ทัง้ เรือ่ งทุนและโอกาส
ในการศึกษาหาความรู โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนโครงการอยางตอเนือ่ ง มีผลการดําเนินงานในโครงการ
ตางๆ ดังนี้
5.1 โครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม
เปนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มุงสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษเปนนักอักษรศาสตรรุนใหมที่มีความสามารถสูงดานภาษา และรอบรู
ในวิชาอื่นๆ มีความสามารถดานการวิจัย การสรางนวัตกรรม และใฝหาความรูอยูเสมอ โดยมีเปาหมาย
4 รุน รุนละ 30 คน ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จํานวนรุนละ 10 คน
สิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ปการศึกษา 2561
สําหรับปการศึกษา 2561 มีนิสิตในโครงการจํานวน 3 คน เปนนิสิตระดับปริญญาโท รุนที่ 4
5.2 ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร
เปนทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร
และคณิตศาสตร โดยจัดสรรใหแกนิสิตคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
3.00 ขึ้นไป มีความตั้งใจและมุงมั่นศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร ปละ 7 ทุน ทุนละ 100,000 บาท
ในปการศึกษา 2561 มีนิสิตไดรับทุนเปนรุนที่ 9 จํานวน 7 คน โดยนิสิตรุนที่ 8 ปการศึกษา 2560
จํานวน 6 คน ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2 คน เกียรตินิยมอันดับสอง 4 คน และเขาศึกษาตอในคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ
5.3 โครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน
เปนการจัดสรรทุนใหแกอาจารยและนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ประสงคจะรวมกันสราง
องคความรูใ หมในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ และสนับสนุนใหนสิ ติ ไดมโี อกาสไปเพิม่ พูนประสบการณการศึกษาวิจยั
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ในสถาบันทางวิชาการตางประเทศ ในป 2561 ไดอนุมัติทุนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 19 คน
นิสิตวิจัย 19 คน เปนเงิน 5.163 ลานบาท
นอกจากนี้ ไดจัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ เงินทุนจุฬาฯ 100 ป
ตั้งแตป 2551 เปนตนมา โดยในป 2561 ไดอนุมัติทุนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 4 คน และ
นิสิตวิจัย 4 คน เปนเงิน 0.386 ลานบาท

6 การพัฒนาดานการเรียนการสอน

ประกอบดวย กิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู โครงการประเมินผลการเรียนการสอน
ผานระบบออนไลน โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชบณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการเรียน
ลวงหนา (Advanced Placement Program : AP Program) และโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
6.1 กิจกรรมของศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูไดวางแผนการดําเนินงานแบบมุงเปา ตามโครงการยุทธศาสตร
นวัตกรรมการเรียนรูส กู ารการศึกษาตลอดชีวติ (Learning Innovation for Life Long Education: LiLLE)
ประกอบดวยงาน 6 ดานทีส่ าํ คัญ ไดแก Active Learning, Learning Space, LiLLE Community Online
Courses, Online Library และ Online Lectures โดยมีผลการดําเนินงานป 2561 ดังนี้
6.1.1 การพัฒนาคณาจารยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมหลัก 4 ดาน
ภายใตโครงการยุทธศาสตร LiLLE: LiLLE Community และ Active Learning คือ
1) การพัฒนาคณาจารยเพือ่ การเรียน
การสอนยุคใหม (Faculty Development for Tomorrow
Teaching: FDT2) จัดกิจกรรม LiLLE Workshop สัมมนา
อบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย 32 ครั้ง มีผูเขาอบรม 875 คน
2) โครงการวิจยั ในชัน้ เรียน (Classroom
Action Research: CAR) มีผูไดรับทุนทั้งในภาคปลาย
ปการศึกษา 2560 และภาคตน ปการศึกษา 2561 รวม
13 โครงการ จาก 7 คณะ รวมทุนทั้งหมด 223 โครงการ
จาก 21 คณะ และไดสนับสนุนการปรับกระบวนการเรียนการสอนเปนรูปแบบ Active Learning
เปนกรณีพิเศษ มีผูไดรับทุน 29 รายวิชา จาก 9 คณะ และรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนที่ ส ร า งประสบการณ ก ารเรี ย นรู  รู ป แบบใหม (Non-Traditional Learning Approach)
ในปการศึกษา 2560 รวม 1,024 รายวิชา จาก 26 หนวยงาน
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3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนการทําโครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จําแนกเปน 2 กลุม รวม 9 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 8 โครงการ อาทิ โครงการ
วิจยั เรือ่ งผลของการเพิม่ วิชาเลือกชัน้ ปที่ 6 เปน 12 หนวยกิต ในหลักสูตรแพทยศาสตรศกึ ษา โครงการวิจยั
เรื่องการเทียบคะแนนขอสอบ CU-TEP กับกรอบมาตรฐานอางอิงสากลของยุโรป (Common European
Framework of Reference CEFR) โครงการการศึกษารูปแบบในการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหสามารถ
นําเสนอผลงานวิจยั จากชัน้ เรียน: รายวิชา 2605-481 การวิจยั การตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เปนตน
(2) โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนและประเมินประสิทธิภาพอุปกรณสมัยใหม
1 โครงการ ไดแก โครงการการเพิ่มความสามารถคอรสวิลลดานแพลตฟอรมสําหรับการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในปนี้มีผูสมัครขอรับทุน 5 โครงการ
จาก 3 คณะ มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุน 3 โครงการ จาก 2 คณะ ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร
1 โครงการ และคณะวิทยาศาสตร 2 โครงการ ปจจุบันมีโครงการที่ไดรับทุนทั้งหมด 10 โครงการ จาก
6 คณะ
6.1.2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดวยดิจิทัล จัดกิจกรรมหลัก 3 ดาน ภายใตโครงการ
ยุทธศาสตร LiLLE: Learning Space และ Online Lectures ไดแก
1) การสนับสนุนใหนํา e-Learning มาใชในการเรียนการสอน หรือ LiLLE: Online
Lectures เพือ่ ใหไดใชเวลาในหองเรียนใหเกิดประโยชนคมุ คาสูงสุด ลดเวลาการบรรยายดวยการนําเนือ้ หา
ไปเผยแพรบนระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System: LMS) ใดๆ ก็ได ใน
ปงบประมาณ 2561 กําหนดเปาหมาย 40% ของวิชาบรรยายทั้งหมด จากการรวบรวมขอมูลพบวา ผูเรียน
มีความพึงพอใจ 68.34% ในสวนผูสอน 36.86%
2) การผลิตสื่อสมัยใหมเพื่อการเรียนรู
2.1) สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรูสามมิติ (Mixed Reality) 4 เรื่อง ใหกับ
คณะแพทยศาสตร ไดแก โครงสรางลูกตา และเสนประสาทตา วิถีประสาทของระบบการมองเห็น และ
ความผิดปกติของลานสายตา
2.2) การบันทึกการเรียนการสอนดวยอุปกรณ Echo 360 และ Echo Personal
Capture ในปนี้มีการบันทึกการเรียนการสอน 134 รายวิชา มีสื่อในระบบรวม 4,898 ชิ้น ซึ่งยังสามารถ
จัดทํา Clip สัน้ ๆ เพือ่ บันทึกสาระเนือ้ หาทีจ่ ะเผยแพรใหนสิ ติ นําไปศึกษา ชวยในการปรับการเรียนการสอน
ใหอยูในรูปแบบของ Flipped Learning
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3) การปรับหองเรียนใหเปน Smart Classroom เพือ่ ใหพรอมสําหรับการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Active Learning ในปนี้ ไดจัดหาครุภัณฑ เพื่อใชในการปรับหองเรียน 5 หอง
5 สวนงาน และไดจัดหาอุปกรณ Interactive Board เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 10 ชุด
6.1.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต จัดกิจกรรมหลัก 2 ดาน ภายใตโครงการ
ยุทธศาสตร LiLLE: Online Library และ Online Course คือ
1) การเผยแพรองคความรูสูสังคม เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงองคความรูภูมิปญญา
สูสาธารณะและผูดอยโอกาส โดยจัดทําหองสมุดออนไลน (Online Library) http://www.media.lic.
chula.ac.th เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ จากคณาจารยผูเชี่ยวชาญในศาสตรและสาขาตางๆ
ผลงานนิสติ ความรูท วั่ ไป ปจจุบนั มีคลิปเผยแพรรวม 1,351 คลิป มีผชู มกวา 68,978 ครัง้ เนือ้ หาครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 5 ดาน ไดแก High School University Start up Senior และ General
2) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (Online Course) เพื่อเพิ่มชองทาง
ในการขยายโอกาสการศึกษาใหกับคนทุกกลุมและทุกระดับ ใหไดเรียนรูผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
ทีไ่ หน เวลาใดก็ได เพือ่ เสริมความรู พัฒนาทักษะการทํางานและตอยอดการเรียนรูใ นอนาคต ผานโครงการ
Massive Open Online Course: การเรียนรูในรูปแบบออนไลน (MOOC)
โครงการ CHULA MOOC แบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 3) ภาษา 4) ศิ ล ปะและ
การพัฒนาตนเอง และ 5) สุขภาพ มีจํานวนผูสมัครเรียน
แลวกวา 80,000 ที่นั่ง จากผูเรียนกวา 27,000 คน
เรียนจบรายวิชาแลวกวา 14,000 ที่นั่ง ซึ่งไดเปดสอน
รวม 24 วิชา และอยูใ นขัน้ ตอนการผลิตและประสานงาน
อีก 65 วิชา และยังไดเปดใหบริการการเรียนออนไลน
รูปแบบใหม ในชื่อ CHULA MOOC Achieve ผานความรวมมือกับภาคเอกชน ที่ตองการพัฒนาบุคลากร
ในองคกรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม
6.2 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
เพื่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ผู  เ รี ย นและผู  ส อน โดยให ผู  ส อนได รั บ ข อ มู ล จากผู  เ รี ย นเพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งนับเปนกลไกสําคัญสวนหนึ่ง
ในการประกันคุณภาพการศึกษา การกํากับดูแล และการบริหารการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ
ผานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในปการศึกษา 2560
มีการประเมินทัง้ หมด 3 ระบบ 9 ภาคการศึกษา และมีสว นงานเขารวม 27 สวนงาน ประกอบดวย 20 คณะ
3 วิทยาลัย 2 สถาบัน 1 สํานักวิชา และ 1 ศูนย จากการประมวลผลการประเมินของนิสิต สรุปไดดังนี้

32

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

ระบบ
ภาคการศึกษา

สวนงาน
รายวิชา
ที่เขารวม เปดสอนและมีนสิ ติ
เตรียม
ไดรับ
(สวนงาน) ลงทะเบียนเรียน การประเมิน การประเมิน

ผลการประเมินของนิสิต

ระดับ
ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)

1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2560

26

5,383

3,977

3,585

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.54)

2 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2560

26

5,372

3,821

3,529

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.54)

3 ระบบทวิภาค
ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2560

22

225

185

97

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.63)

4 ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2560

19

500

401

348

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมาก

มาก
( = 4.38)

5 ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2560

20

488

346

297

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมาก

มาก
( = 4.35)

6 ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2560

11

49

34

23

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมาก

มาก
( = 4.34)

131

93

82

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.56)

130

94

65

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.55)

100

61

49

นิสิตไดเรียนรูตามวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู
ตามที่ ร ายวิ ช าได กํ า หนดอยู  ใ น
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
( = 4.57)
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7 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2560

8

8 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2560

7

9 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 3
ปการศึกษา 2560

6

6.3 โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรและพันธกิจการดําเนินงานและการพัฒนา โดยมุงเนนให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กลไกการดําเนินภารกิจ
ทัง้ การคัดเลือกนิสติ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ เปนสิง่ สะทอน
ความมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตที่สําคัญ ทั้งบัณฑิต หลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผใู ชผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบัณฑิตซึง่ เปนทรัพยากรทีม่ คี วามสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาแบบประเมินเพื่อใชสอบถามระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ในคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลการประเมินประจําป 2560 (ปงบประมาณ
2561) เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 มีผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 23.6 ระดับความพึงพอใจ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5
6.4 โครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program: AP Program)
คณะครุศาสตรโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝายมัธยม) และคณะวิทยาศาสตร ไดจัดการเรียน
การสอนรายวิชาในโครงการเรียนลวงหนา (CUD.AP.) 6 รายวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส
คอมพิวเตอร และโลกดาราศาสตร และอวกาศ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
จะตองไมตาํ่ กวา B+ ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 มีนกั เรียนทีข่ อเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน
6.5 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
การดําเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 4 คณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรดีเดน เห็นชอบการสงเสริมใหโรงเรียนมีการใชกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร และมีการดําเนินการแบบ whole school approach การดําเนินโครงการฯ ในปนี้
เปนปที่ 3 จะไดนําโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช 3 ครั้ง เปนโรงเรียนแกนนําในการ
สรางเครือขายอยางเปนรูปธรรม สงเสริมและขยายผลในวงกวางตอไป ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานแกคณะวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินกิจกรรม อาทิ มีโรงเรียนตอบรับ
เปนโรงเรียนแมขาย 15 โรงเรียน จัดเสวนา นวัตกรรมการเรียนการสอน และบทบาทของโรงเรียนแกนนํา
เครือขายๆ คาดหวัง ใหกับโรงเรียนแกนนําเครือขาย ติดตามผลกิจกรรม 71 โรงเรียน
6.6 โครงการ CU NEX
โครงการ CU NEX เปนการดําเนินโครงการเพื่อใหใชประโยชนจากบัตรประจําตัวนิสิตไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใชชวี ติ ทัง้ ภายในและภายนอกรัว้ มหาวิทยาลัยอยางครบวงจร และสอดคลอง
กับ Student Lifestyle อยางแทจริง โดยมุงสูเปาหมายของการเปน Digital Lifestyle University
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ใชงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถทําการ download
Application ไปใชงานไดทั้งบน iOS และ Android โครงการ
CU NEX จะชวยเชือ่ มโยงทุกมิตขิ องชีวติ นิสติ สามารถใชในการ
ดําเนินการตรวจสอบตารางเรี ย น สถานะห อ งเรี ย น มี 3D
Mapping บอกตําแหนงหองเรียน ดูสถานะรถโดยสารของ
มหาวิทยาลัย CU Pop bus และ CU bike เพือ่ เตรียมการเดินทาง
การใชบริการหองสมุด ติดตามขาวสารของจุฬาฯ รวมถึง
ธุรกรรมทางการเงินตางๆ ชําระคาลงทะเบียน โดยรวม
ครอบคลุมการใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยของนิสติ ใหสะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ

7.1 โครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2
ในวาระครบรอบ 100 ป แ ห ง การสถาปนาจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิ ท ยาลั ย
เห็นความจําเปนของการเตรียมพรอมเขาสูศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสนับสนุน
สรางเสริมสวนงานหลัก อันไดแก คณะ วิทยาลัย และสถาบัน สรางผลผลิตผลลัพธหลักของมหาวิทยาลัย
คือ บัณฑิต องคความรู ปญญาในสังคม และการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก โดยจัดทําโครงการ
ที่กอใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อสรางเสริมงานหลักของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญาทั้งระดับชาติและ
ภูมิภาค สรางประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทสไดอยางมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น
การดําเนินงานชวงที่ 1
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักการใหจัดสรรเงินรายไดที่ไดรับจากการจัดการทรัพยสินเปนพิเศษ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในลักษณะดังกลาวขางตน และในการประชุมครั้งที่ 759 วันที่ 25 กรกฎาคม
2556 และครัง้ ที่ 760 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมตั โิ ครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
“สรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2” ชวงที่ 1 ปงบประมาณ 2557–2560
การดําเนินงานชวงที่ 1 มีสว นงานตางๆ ไดรบั อนุมตั โิ ครงการและงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
รวม 33 โครงการ เปนเงิน 1,033,957,265 บาท เปนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 831,051,090 บาท
สวนงานสมทบ 202,906,175 บาท เปนการอนุมัติในรอบที่ 1 จํานวน 22 โครงการ และอนุมัติเพิ่มเติม
ในรอบที่ 2 จํานวน 11 โครงการ จําแนกโครงการที่ไดรับการอนุมัติตามประเภทได ดังนี้
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1) โครงการประเภท “สรางฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” จํานวน 11 โครงการ
2) โครงการประเภท “ความเปนเอกระดับนานาชาติ” จํานวน 5 โครงการ
3) โครงการประเภท “แหลงอางอิงระดับภูมิภาค” จํานวน 17 โครงการ
การดําเนินงานชวงที่ 2
จากการดําเนินงานในชวงที่ 1 ปรากฏวาสวนงานหลักสวนใหญยังคงตองการการสนับสนุน สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 794 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จึงไดอนุมัติในหลักการใหดําเนินงาน
โครงการในชวงที่ 2 (ปงบประมาณ 2560–2562) และไดทยอยพิจารณาอนุมัติโครงการที่เหมาะสม จนถึง
ขณะนี้รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เปนเงิน 421,007,400 บาท โดยจําแนกโครงการเปน 2 ประเภท คือ
1) โครงการที่สวนงานหลักเปนผูเสนอ (Buttom up) จํานวน 4 โครงการ
โครงการเพื่อความเปนเลิศดานนวัตกรรมการรักษามะเร็งดวยภูมิคุมกันบําบัด
(Cancer Immunotherapy Excellence Center) คณะแพทยศาสตร
โครงการศูนยความเปนเลิศดานการฟนฟูและทดแทนทางทันตกรรม
(Excellence Center in Regenerative Dentistry) คณะทันตแพทยศาสตร
โครงการศูนยรางนิ่มและนวัตกรรมเพื่อฝกทักษะคลินิกทางสัตวแพทยแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Soft Cadaver and Innovation Center for Veterinary
Clinical Training) คณะสัตวแพทยศาสตร
โครงการธนาคารจุ ล ชี พ ทางสั ต วแพทย (Veterinary Pathogen Bank) คณะ
สัตวแพทยศาสตร
2) โครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดประเด็นหรือเรื่องที่ใหการสนับสนุน (Top down) จํานวน
1 โครงการ
โครงการบูรณาการสหศาสตรเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัย วิทยาลัยประชากรศาสตร

•
•
•
•
•

7.2 การสนับสนุนทุนสมทบการจางอาจารย/นักวิจัย/ศิลปนจากตางประเทศ
เพื่อสงเสริมใหนิสิตทุกระดับไดศึกษากับอาจารย นักวิจัย หรือศิลปน จากตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมใหคณาจารยไดทาํ วิจยั และตีพมิ พผลงานรวมกับอาจารย/นักวิจยั จากตางประเทศ หรือเพือ่ ใหศลิ ปน
จากตางประเทศมาสรางสรรคผลงานศิลปะที่มหาวิทยาลัย ปนี้มีผูรับทุน 51 คน งบประมาณ 9.391 ลาน
บาท เปนทุนผูกพันจากป 2560 13 คน เปนผูรับทุนใหม 38 คน และผูกพันไปในป 2562 อีก 13 คน
งบประมาณ 2.635 ลานบาท

36

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

7.3 โครงการเพิ่มนิสิตชาวตางประเทศ
สนับสนุนทุนใหแกบุคลากรจากประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มาศึกษา
ทั้งแบบเต็มเวลาและระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) อันจะเปนการสรางความสัมพันธอันดี รวมทั้ง
เปนการสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเรียนรวมกับชาวตางประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณและสัมผัส
วัฒนธรรม
ในปนี้มีผูรับทุนระดับปริญญาเอก 3 คน และผูรับทุนภูมิภาคอาเซียนและจีน 2 คน ทุนที่รวม
สนับสนุนคาใชจายกับ TICA 5 คน และทุนในโครงการยุทธศาสตร: การเพิ่มนิสิตชาวตางประเทศ ระดับ
บัณฑิตศึกษาอีก 183 คน (ทุนใหม 88 คน และทุนผูกพัน 95 คน) นอกจากนี้ สนับสนุนทุนระยะสั้น
ระดับปริญญาตรี โท เอก อีก 64 คน และรับชาวตางประเทศทีไ่ ดรบั ทุนจากรัฐบาลไทย ตามโครงการภายใต
โครงการความรวมมือทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ มาศึกษาทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
23 คน

8 การพัฒนาคณาจารย

มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการพัฒนาคณาจารยอยางสมํา่ เสมอและตอเนือ่ งในรูปแบบทุนตางๆ
ไดแก ทุนศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญา ทุนไปตางประเทศระยะสั้นในรูปแบบตางๆ มีรายละเอียดดังนี้
8.1 ทุนศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญา
สนับสนุนดวยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และดวยงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ดังนี้
8.1.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพือ่ ศึกษา ณ ตางประเทศ ประกอบดวย ทุนปริญญาเอก
ทุนเสริมเพื่อการศึกษาและทุนเสริมเพื่อเปนคาเดินทาง และเงินยืมเพื่อการศึกษา
1) ทุนปริญญาเอกตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการเงินทุนจุฬาฯ 100 ป–วิชาการ
เพื่อสรางคณาจารยวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มีความสําคัญ ครอบคลุมทุกกลุมสาขา โดยมีผูรับทุนเกา
ผูกพันศึกษาอยู 11 คน
2) ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ตางประเทศ (ปแรก) และทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ
ตางประเทศ (ปสุดทาย) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยที่มีศักยภาพทางวิชาการไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก และมีโอกาสหาทุนอื่นสนับสนุนตอจนสําเร็จการศึกษา มีผูรับทุนเสริม (ปแรก) 1 คน
และรับทุนเสริม (ปสุดทาย) 3 คน
3) เงินยืมเพื่อศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เพื่อใหความชวยเหลืออาจารย นักวิจัย หรือ
บุคลากรทางดานวิชาการที่กําลังศึกษาอยูหรือกําลังจะเดินทางไปศึกษาตอ วงเงินไมเกิน 400,000 บาท
มีผูเสนอขอรับยืม 1 คน
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8.1.2 ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และ
ตางประเทศ ดังนี้
1) ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศ
เพื่อผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศในสาขาตางๆ
พัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว ในป 2561
ไดรับจัดสรร 2 ทุน และมีผูรับทุนเกาผูกพันอีก 15 คน
2) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพือ่ ไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เพือ่ จัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนภาครัฐใหมคี วามรูค วามสามารถ เอือ้ ตอการพัฒนาในอนาคต ทดแทนกําลังคน และความชวยเหลือ
จากตางประเทศทีล่ ดลง รวมถึงโนมนาวและจูงใจคนรุน ใหมใหเขามาปฏิบตั งิ านในภาครัฐ ในปงบประมาณ
2561 ไดรับการจัดสรร 2 ทุน
3) ทุนสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ ในประเทศและตางประเทศ เพื่อไปศึกษาและ
ทําวิจัยในสาขาตางๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน มูลนิธิ องคกร มหาวิทยาลัยในประเทศ
และตางประเทศ ไดรับจัดสรร 12 ทุน
4) ทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) เพื่อศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ ขณะนี้
มีผูรับทุนศึกษาอยู 50 คน
8.2 ทุนไปตางประเทศระยะสั้นในรูปแบบตางๆ
สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรไปตางประเทศในระยะสั้น โดยไปประชุมและเสนอผลงาน
ฝกอบรมหรือวิจยั ดวยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และไดรบั สนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
ซึ่งในป 2561 นี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน จํานวน 112 ทุน เปนเงิน 6.595 ลานบาท และสวนงานตางๆ
ไดสนับสนุนทุนใหแกบุคลากรของสวนงานเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง ในปนี้ไมมีผูเสนอขอทุนเจรจาหรือดูงาน
ทางวิชาการตางประเทศ
1) ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2561
ไดอนุมัติ 112 ทุน เปนเงิน 6.595 ลานบาท
2) ทุนระยะสัน้ เพือ่ เพิม่ พูนความรู ณ ตางประเทศ ในปงบประมาณ 2561 ไมมผี เู สนอขอทุน
อยางไรก็ตาม ไดมีการสนับสนุนทุนใหบุคลากรของสวนงานเองอีกจํานวนหนึ่ง
3) ทุนเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ ในปงบประมาณ 2561 ไมมผี เู สนอขอรับทุน
อย า งไรก็ ต าม ส ว นงานต า งๆ ได มี ก ารเดิ น ทางไปดํ า เนิ น กิ จ กรรมดั ง กล า วด ว ยทุ น ของส ว นงานเอง
อีกจํานวนหนึ่ง
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8.3 โครงการมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดา นการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษก
เฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2560
มหาวิทยาลัยมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอนเปนประจําทุกป
เพือ่ สรางขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยทปี่ ฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของอาจารยจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอดความรู มีผลงานดีเดนดานการเรียนการสอนเปน
ที่ประจักษ และเปนประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน มีความมุงมั่น ทุมเท เสียสละ
ทําประโยชนตอวงวิชาการของประเทศและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย เปนผูที่ไดรับการยอมรับ
ในวงวิชาการและวิชาชีพ แบงเปน 2 ประเภท คือ
1) รางวัลเพือ่ สงเสริมความเปนเลิศในการปฏิบตั งิ านดานการเรียนการสอนสําหรับอาจารย
รุนใหม
สําหรับผูท ปี่ ฏิบตั งิ านมาแลวไมเกิน 5 ป เปนเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พรอมเกียรติบตั ร
ดังนี้
อาจารย ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร
อาจารย ดร.ทิม นพรัมภา ภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
อาจารย ดร.มินตรา ภูริปญญวานิช สถาบันภาษา
อาจารย ดร.แพทยหญิงรุงฤดี ชัยธีรกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
อาจารย เภสัชกร ดร.วันชัย จงเจริญ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร
อาจารย นายสัตวแพทย ดร.เจนภพ สวางเมฆ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร

2) รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน จําแนกเปน 2 ระดับ คือ
(1) รางวัลระดับดีเดน 2 รางวัล จําแนกเปน 2 สาขา คือสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รางวัลละ 100,000 บาท โดยให
แกอาจารย 50,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และใหแกสวนงานตนสังกัดเพื่อใชในการพัฒนา
อาจารยดานการเรียนการสอน 50,000 บาท ดังนี้
รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รตินันท บุญเคลือบ ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร

(2) รางวัลระดับดีมาก 5 รางวัล ไมจํากัดสาขา รางวัลละ 50,000 บาท โดยใหแกอาจารย
30,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และใหแกสวนงานตนสังกัด 20,000 บาท ดังนี้
ศาสตราจารย ดร.นายแพทยพรชัย สิทธิศรัณยกุล ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน จิตการคา วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานปวิชช ทัดแกว ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร
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9 กิจกรรมสูความเปนนานาชาติ

การดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศของมหาวิทยาลัย เปนไปเพือ่ สรางความสัมพันธความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในตางประเทศ เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการทั้งดาน
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย และผลงานวิชาการ ผลักดันมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยสํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติทําหนาที่ประสานงานและสนับสนุน
รวมกับการดําเนินงานในระดับสวนงาน นอกจากนี้ มีการดําเนินงานดานเครือขายนานาชาติ และอาเซียน
ศึกษาเปนการเฉพาะ
ในป 2561 มีผลดําเนินงานในดานสัญญาความรวมมือ การแลกเปลี่ยนนิสิตที่ไปศึกษาตอ
และการรับเขามาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย การแลกเปลีย่ นอาจารยนกั วิจยั การไปรวมประชุมหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนิสิต-คณาจารย การดําเนินงานดานเครือขายนานาชาติ และการดําเนินงานดาน
อาเซียนศึกษา ดังนี้
9.1 กิจกรรมการลงนามความรวมมือ
มหาวิทยาลัยมีสัญญาความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศที่มีผลบังคับใช รวม 817 ฉบับ
โดยแบงตามระดับของสัญญาความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย 468 ฉบับ และระดับคณะ/สถาบัน 349 ฉบับ
แบงตามประเภทสัญญาการลงนามความรวมมือตางๆ เชน General Cooperation, Student Exchange,
Joint Research/Research Collaboration, Grant Contract/Scholarship Program เปนตน และ
แบงสัญญาความรวมมือโดยจําแนกตามประเทศ 483 แหง ใน 52 ประเทศ และจําแนกตามทวีป
มีรายละเอียดดังนี้
1) แบงตามประเทศ
ประเทศ

จํานวน (ฉบับ) ประเทศ

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELGIUM
BULGARIA
CAMBODIA
CANADA
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2
40
11
1
8
1
1
21

IRAN
ISRAEL
ITALY
JAPAN
KOREA
LAO PDR
LUXEMBOURG
MACAU

จํานวน
(ฉบับ)
4
1
19
211
56
2
3
1
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ประเทศ
RUSSIA
SINGAPORE
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN
SWEDEN
SWITZERLAND

จํานวน (ฉบับ)
2
9
1
8
1
1
17
10

ประเทศ
CHINA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA

จํานวน (ฉบับ) ประเทศ
38
1
3
7
8
29
43
13
1
2
5

MALAYSIA
MEXICO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORWAY
PAKISTAN
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA

จํานวน
(ฉบับ)
6
2
14
4
7
2
2
7
2
4
1

ประเทศ

จํานวน (ฉบับ)

TAIWAN
TURKEY
UGANDA
UK
USA
VIETNAM
เครือขาย/องคกร
ระหวางประเทศ

31
4
1
31
77
8
8

มหาวิทยาลัย/องคกร
ในหลายประเทศ

25

รวม

817

2) แบงตามทวีป
ทวีป
AFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPE
OCEANIA
เครือขาย/องคกรระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัย/องคกรในหลายประเทศ
รวม

จํานวน (ฉบับ)
3
104
399
234
44
8
25
817

9.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต
มหาวิทยาลัยมีนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยน ที่เปนการประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ/สถาบัน ทั้งในลักษณะการสงนิสิตไปศึกษา/วิจัย/ฝกงาน ณ ตางประเทศ และการรับนิสิต
เขามาศึกษาที่จุฬาฯ
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โดยในชวงป 2561 (สิงหาคม 2560–กรกฎาคม 2561) มีจํานวนนิสิตไปศึกษาในโครงการแลก
เปลี่ยนยังตางประเทศ (Outbound) และรับนิสิตตางชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝกงานที่จุฬาฯ (Inbound)
รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,307 คน จําแนกรายละเอียด ดังตาราง
ระดับการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ
Outbound (คน) Inbound (คน)
ปริญญาตรี
619
1,040
ปริญญาโท
206
236
ปริญญาเอก
95
4
อื่นๆ
62
45
รวม
982
1,325
รวมทั้งสิ้น
2,307

นิสิตจุฬาฯ ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนยังตางประเทศ สวนใหญไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และตามลําดับ และมีการรับนิสิตตางชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝกงานที่จุฬาฯ
สวนใหญเปนนิสิตจากประเทศญี่ปุน เยอรมนี และฝรั่งเศส ตามลําดับ
9.3 การแลกเปลี่ยน ไปประชุม หรือเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย/นักวิจัย
มีอาจารย นักวิจัยแลกเปลี่ยนที่ไปบรรยาย/วิจัย ทํางานวิชาการ หรือปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ
ในลักษณะ Outbound รวม 935 คน โดยไปที่ประเทศญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา มากที่สุดตามลําดับ
สวนใหญเปนอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมความรวมมือมีหลากหลาย อาทิ การทําวิจัย/รวมวิจัย การประชุม บรรยายพิเศษ
วิทยากร รางหลักสูตร ฝกอบรม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และการเก็บขอมูลวิจัย
สวนอาจารยนักวิจัยแลกเปลี่ยนในลักษณะ Inbound มีทั้งสิ้น 670 คน จากหลากหลายประเทศ
โดยสวนใหญมาจากญี่ปุน ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ เพื่อมาสอน บรรยายพิเศษ วิทยากร
และรวมประชุม
9.4 การไปประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตในตางประเทศ
นิสติ ไดเดินทางไปเขารวมประชุมสัมมนาและนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ
ตางๆ ตลอดทั้งป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย คณาจารย หรือภาควิชายังนํานิสิตไปเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการที่ตางประเทศ ดูงาน รวมการแขงขัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมนิสิตจํานวนทั้งสิ้น 172 คน
โดยแยกเปนระดับการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง
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ระดับการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
รวม

จํานวนนิสิต (คน)
92
80
172

9.5 กิจกรรมวิชาการนานาชาติอื่นๆ
มหาวิทยาลัยรับรองอาคันตุกะจากประเทศตางๆ และองคกรระหวางประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนบุคคล คณะ
บุคคล ตัวแทนหนวยงาน เพื่อการกระชับความสัมพันธ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการ ขยาย
หรือสรางความรวมมือทางวิชาการและวิจัย ทั้งที่เปนการรับรองในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวน
304 ครั้ง มีการจัดเลี้ยงรับรองอยางเปนทางการ 58 ครั้ง นอกจากนี้ไดดําเนินกิจกรรมอื่นๆ อาทิ
การเปดหลักสูตรรวม ดานวัฒนธรรม ดานกีฬา, การแขงขัน และการไปศึกษาดูงาน ในชวงป 2561
(สิงหาคม 2560–กรกฎาคม 2561) ไดดําเนินกิจกรรมนับได 97 ครั้ง
9.6 การดําเนินงานดานเครือขายนานาชาติ
ในปงบประมาณ 2561 กิจกรรมดานเครือขายนานาชาติ แบงออกเปน การสนับสนุนการจัดประชุม
สัมมนาวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งที่เปนผูจัดหลัก เจาภาพรวม และเปนผูใหการ
สนั บ สนุ น สนับสนุนและพัฒนาการสรางเครื อ ข า ยความร วมมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ภายในจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก โดยการเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 44 โครงการ
การรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางประเทศ ซึ่งจัดขึ้น
ในประเทศไทย 13 โครงการ การไปรวมประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยนานาชาติยงั ตางประเทศ ซึง่ มีผบู ริหาร
อาจารย นิสิต ผูเกี่ยวของไปรวมประมาณ โดยประมาณ 36 ครั้ง ผูบริหาร/ผูแทนซึ่งเดินทางไปเจรจา
ความรวมมือ สรางกิจกรรมความรวมมือ เชื่อมความสัมพันธ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน
นับได 84 ครั้ง การจัดฝกอบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรตางประเทศ 13 หลักสูตร อาทิ International
Training on “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance (OHSMR2018),
Challenges of Media and Broadcasting Landscape in Thailand, Management of Social
Transformation on Rural Sustainability-MOST School เปนตน
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9.7 การดําเนินงานดานอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมดานอาเซียนศึกษาในหลายลักษณะ ในปงบประมาณ 2561 มีการ
ดําเนินการโครงการนวัตกรรมความรวมมือทางวิชาการเพื่อสรางความเปนเลิศ (Innovative Thai Excellence for Academic Cooperation: ITEAC) โดยศูนยอาเซียนศึกษา นับไดทั้งสิ้น 39 โครงการ ทั้งที่เปน
โครงการที่ดําเนินการเองและใหการสนับสนุนคณะ/สถาบัน/หนวยงานภายในจุฬาฯ
โดยโครงการที่มีผลงานโดดเดน (Outstanding) มีผลกระทบในวงวิชาการ (High Impact) และ
ถือเปนนวัตกรรมใหม (New Innovation) อาทิ โครงการจีนในอาเซียนแผนดินใหญ เปนโครงการ

ตอเนื่องตั้งแตป 2559 รวมกับเครือขายในระดับมหาวิทยาลัย เครือขายสถาบันวิชาการทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลลัพธของโครงการในระยะแรก ไดแก หนังสือ China’s Rise in Mainland
ASEAN: New Dynamics and Changing Landscape (2018) โครงการสัปดาหจุฬาฯ อาเซียน
ครั้งที่ 7 หัวขอ “The ASEAN Community in Focus: From Singapore’s ASEAN Summit 2018 to
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Thailand’s ASEAN Summit 2019” ระหวางวันที่ 31 ก.ค.–3 ส.ค. 2561 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีเยาวชน นิสิต และนักศึกษาเขารวมงานทั้งสิ้น 350 คน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประจําป 2561 (ASEAN Youth Exchange Program 2019) ระหวาง
วันที่ 29 ก.ค.–6 ส.ค. 2561 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 115 คนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน
การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Korean Studies Association of Southeast Asia
(KoSASA) ในระหวางวันที่ 26 - 28 ก.ย. 2561 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนักวิชาการดานเกาหลีศึกษา

จาก 10 ประเทศอาเซียน เกาหลีใต และออสเตรเลีย เขารวมมากกวา 100 คน มีการจัดปาฐกถา 16 ครั้ง
นําเสนอบทความวิชาการ 45 บทความ โครงการ “เยาวชนรุนใหมแลกเปลี่ยนวั ฒ นธรรม และศึ ก ษา
แหลงอารยธรรมมลายู” ระหวางวันที่ 30 ส.ค.–3 ก.ย. 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ 26 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของครูสู
ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ในระหวางวันที่ 24–26 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแกน มีคณะครู
อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและนักธุรกิจรุนใหม ประมาณ 150 คน เขารวม
โดยภาพรวม มีผลการดําเนินการโดยสรุปอีก 4 ดาน ไดแก
1) การวิจัยใหมดานอาเซียนศึกษาและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง
สังคมและวัฒนธรรม 9 โครงการ
รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

45

2) การสรางเครือขายนักวิชาการระดับภูมภิ าค (อาเซียนและประเทศคูเ จรจา dialogue partners)
280 คน/หนวยงาน
3) การสรางเครือขายเยาวชนระดับภูมิภาค (In-Out) 612 คน
4) การอบรมทางวิชาการในหัวขอเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความรวมมือระดับภูมิภาค
1,300 คน

10 การบริหารยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ

มหาวิทยาลัยไดดาํ เนินการในกิจกรรม/โครงการตางๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นใหยทุ ธศาสตรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาประสงคที่กําหนดไว โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติใหเกิดผลอยางครบวงจรและเปนระบบตอเนื่อง
ทั้งในสวนที่เปนโครงการตามยุทธศาสตร และกิจกรรมหลักที่เปนงานประจํา เพื่อเสริมสรางและสนับสนุน
ใหทุกภาคสวนในองคกรมีสวนรวม เนนการทํางานภายใตวัฒนธรรมคุณภาพที่ผสมผสานกลมกลืน
ในภารกิจตางๆ ในรอบป 2561 มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
10.1 การบริหารโครงการพิเศษเชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานยุทธศาสตรในดาน
ตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 ที่ได
กําหนดไว ตัวอยางเชน
- โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณลักษณะนิสิต (Chulalongkorn University Desired
Student Outcome Next-generation: CUDSON) เป นโครงการที่ ดํา เนิ นการร วมกั นระหว าง
สํานักยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนกับสํานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร “สรางคน
(Human Capital)”
- โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร “สรางเสริม สังคมไทย
(Local Transformation)” ไดแก (1) โครงการ Chula-Nan Expo 2018: จากสามยานสูยอดดอย
เพื่อเผยแพรและสื่อสารขอมูลองคความรูจากผลการดําเนินงานโครงการเพื่อสังคมตางๆ ของจุฬาฯ ใหแก
ประชาคมชาวนานไดรับรู มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อสรางความตระหนักตอพิษภัยสารเคมีในหวงโซอาหาร
ของชาวนาน นําเสนอเกษตรกรตนแบบในระบบเกษตรอินทรียของจังหวัดนานเพื่อใหเปนตัวอยาง
แกเกษตรกร รวมทัง้ ประสานงานและรวมกับหนวยงานทองถิน่ ใหบริการตรวจและประเมินสุขภาพประชาชน
และสัตวเลี้ยงของประชาชนชาวนานโดยไมมีคาใชจาย (2) โครงการตรวจและประเมินสุขภาพคนไรที่พึ่ง
ทับกวาง สระบุรี (3) การประชุมหารือรวมกับผูนําชุมชน ชาวบาน กลุมผูประกอบการบนเกาะสีชัง และ
(4) โครงการ Check Change Chill out: จุฬาฯ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนรอบจุฬาฯ เปนตน
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10.2 การประเมินสวนงานตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัตจิ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีการประเมิน
สวนงานทุก 4 ป เพื่อสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใชระบบการประเมินสวนงานตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 782 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เปนแนวทาง
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานการประเมินสวนงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินสวนงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินสวนงาน
39 สวนงาน ซึ่งมีสวนงานที่จัดตั้งครบกําหนด 4 ป ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 38 สวนงาน และอีก
1 สวนงาน คือ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จะครบกําหนด 4 ป ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมิน
สวนงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงมีมติประเมินทั้ง 39 สวนงาน
ผลการประเมินสวนงาน พบวา คะแนนการประเมินสวนงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
28 สวนงาน และระดับดี 11 สวนงาน ซึง่ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินสวนงานตามมาตรา
43 แลว ในการประชุมครั้งที่ 811 วันที่ 25 มกราคม 2561
10.3 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ สกอ.
จัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ตามเกณฑการประเมิน
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ผลการประเมินมีคาคะแนนอยูในระดับ
“ดีมาก”
ในปการศึกษา 2560 ไดมกี ารแจงนโยบายและแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพองคกร
ประจําปในระดับสวนงาน ทางดานการเรียนการสอนและการวิจยั ไดรบั ทราบและนําไปปฏิบตั ิ โดยกําหนด
ใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวนงานสามารถเลือกใชเกณฑมาตรฐานอื่นที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาและสอดคลองกับบริบทของสวนงานได ซึ่งตองเปนเกณฑที่ยอมรับในระดับสากลและ
ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. หรือใชเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในการดําเนินการไดกําหนดใหสวนงานตองบันทึกขอมูล
พืน้ ฐาน (CDS) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมิน (AAR) ผานระบบ CU-iDMS
รวมถึงการตรวจประเมินผานระบบดวย
สําหรับในระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยูในระดับ “ดีมาก” ทุกป
การศึกษามาโดยตลอด แตเนือ่ งดวยผลการประเมินยังไมสามารถสะทอนผลการดําเนินงานและบงชีโ้ อกาส
ในการพัฒนาทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของจุฬาฯ ภายใตภาวะแหงการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
และทาทายไดอยางเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงไดดาํ เนินการแตงตัง้ คณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึน้ เพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย ใหมคี วามสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนขอเท็จจริง
เชิงผลผลิต/ผลลัพธจากการดําเนินงาน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 816 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ไดมีมติเห็นชอบและใหนําไปใชแทนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป
10.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสวนงาน สามารถ
เลือกใชเกณฑมาตรฐานอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
หรือใชเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ทั้งนี้การเลือกใชเกณฑมาตรฐานอื่นใดที่นอกเหนือจากเกณฑมาตรฐานของ สกอ. สวนงาน
จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบนั้น
ปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสวนงานที่นําเกณฑมาตรฐานอื่นมาใชในการประเมินสวนงานไปแลว
ไดแก
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (AACSB)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (AACSB, EQUIS)
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร (EdPEx)
เพือ่ เปนการสนับสนุนนโยบายดังกลาว จึงไดจดั โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
ดวยเกณฑ EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานที่มีแผนจะดําเนินการประเมินฯ ดวยเกณฑ
EdPEx ไดใชเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดําเนินการ โดยไดดําเนินการในปงบประมาณ 2561 ดังนี้
1) จัดประชุมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx กับผูเ ชีย่ วชาญทีป่ รึกษา
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให จํานวน 11 ครั้ง 3 สวนงาน ไดแก คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
และคณะทันตแพทยศาสตร
2) เปดรับสมัครสวนงานที่มีความสนใจนําเกณฑ EdPEx ไปใชในการพัฒนาการดําเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สมัครเขารวมโครงการฯ โดยสงใบแสดงความจํานงเขารวม
โครงการฯ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสวนงานแลว โดยในปงบประมาณ 2561
มีสวนงานที่สนใจสมัครและผานการพิจารณาเขารวมโครงการฯ จํานวน 3 สวนงาน ไดแก คณะครุศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสหเวชศาสตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•
•
•
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11 ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารยกิตติคุณ

ดวยสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 816 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีมติ
อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์และเสนอแตงตั้งศาสตราจารยกิตติคุณ ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้
ที่
พระนาม / นาม
1. การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
1.1 รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงวาสนา พัฒนพีระเดช
1.2 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
1.3 นายวนัส แตไพสิฐพงษ
1.4 รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ
1.5 เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
1.6 รองศาสตราจารยณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์
1.7 นายเทวินทร วงศวานิช
1.8 รองศาสตราจารย ดร.นภาพร ชโยวรรณ
1.9 นายชาติศิริ โสภณพนิช

ปริญญาที่ไดรับ
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. การแตงตั้งศาสตราจารยกิตติคุณ
2.1 ศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง
2.2 ศาสตราจารยอัจฉรา ชีวพันธ
2.3 ศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ
2.4 ศาสตราจารย นายแพทยเกรียง ตั้งสงา
2.5 ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะรัฐศาสตร

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

49

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัย ................................................................................. 51
2 การพัฒนาปฏิรูประบบบริการของสํานักบริหารวิจัย ............................................................. 53
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รางวัล และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
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4.1 การสนับสนุนใหเกิดการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ............................................. 62
4.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ ................................................................ 62
4.3 การเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม ..................................................................................... 63
5 บุคลากรและผลงานที่ไดรับรางวัล ........................................................................................ 65
5.1 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 10 รางวัล ......................................................... 65
5.2 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน 26 รางวัล ........................................................ 66
5.3 รางวัลระดับชาติ/ทุน ประเภทบุคคล 30 รางวัล 4 ทุน ................................................. 70
5.4 รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน 39 รางวัล ................................................................. 73
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การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ตามแผนยุทธศาสตรเชิงรุกป 2562-2566 ในการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสยั ทัศนทจี่ ะเปน “มหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลกทีส่ รางสรรคองคความรูแ ละนวัตกรรม
เพื่อสรางเสริมสังคมไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” การวิจัยถือไดวาเปนพันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
โดยการวิจยั นัน้ มุง สรางผลงานดานวิชาการและดานงานวิจยั ของคณาจารยและนักวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะเปนการ
สรางองคความรู การบูรณาการ และการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใหสามารถนําไปเผยแพรและนําไปใช
ประโยชนใหเกิดผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม
สํานักบริหารวิจัย (สบจ.) เปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักงานมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจในการ
สนับสนุนและสงเสริมการคนควาวิจัยเพื่อผลิตองคความรู และผลงานวิจัยคุณภาพสูง โดยมีเปาหมายที่จะ
เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร และผลักดันให
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูแ ละแหลงอางอิงทัง้ ทางดานวิชาการและงานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จนสามารถพัฒนาตอยอดไปใชงานไดจริง ซึ่งในปงบประมาณ 2561 สํานักบริหารวิจัยไดมีการดําเนินงาน
ในมิติตางๆ ดังนี้

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการวิจัย

เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางแทจริง มหาวิทยาลัยไดมีดําเนินการ
เชิงยุทธศาสตรในปงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.1 การเพิ่มจํานวนกลุมนักวิจัยที่มีลักษณะการทํางานเปนทีม การทําวิจัยที่ตอบโจทยวิจัย
ที่ทาทาย และเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการตอบสนองโจทยวิจัย ซึ่งเปนไปไดยากหากดําเนินงานโดย
นักวิจัยเดี่ยว มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนการทํางานเปนกลุมใน 3 ระดับ การจัดตั้งกลุมขับเคลื่อน
การวิจยั (Special Task Force for Activating Research: STAR) จํานวน 41 กลุม การจัดตัง้ หนวยปฏิบตั ิ
การวิจัย (Research Unit: RU) จํานวน 148 หนวย และการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of
Excellence: CE) จํานวน 40 ศูนย ซึ่งจากขอมูลรวมในปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561
จะเห็นไดวา มีจํานวนรวม 229 หนวย ในปงบประมาณ 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.07 เมื่อเทียบกับ
จํานวนรวม 199 หนวย ในปงบประมาณ 2560
1.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมของการบริหารคลัสเตอรทุนวิจัย Research Cluster จากเดิม
ที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครขอทุน มาเปนในลักษณะของโครงการยอยตามหัวขอ และมีการบริหาร
โดยรองคณบดีวิจัยหรือผูอํานวยการศูนยวิจัย ซึ่งเปนการสนับสนุนทุนแบบ Program-based ทั้งนี้
มุงเนนใหแตละคลัสเตอรรวบรวมและระดมสมอง STAR, RU และ CE ที่ทํางานวิจัยในทิศทางเดียวกันกับ
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คลัสเตอรเพือ่ ทําชุดโครงการทีม่ งุ เปาตอบโจทยทที่ า ทายและใหผลกระทบอยางแทจริงรวมกัน โดยมีอาจารย
ที่มีผลงาน มีประสบการณ และมีชื่อเสียงเปน Program Leader
ยกตัวอยางเชน Energy Storage Research Program ของ Cluster Energy, Wearable Smart
Textile Research Program ของ Cluster Advanced Material Science, Frontier Life Science
Research Program และ Telehealth ของ Cluster Health, ดานสังคม เชน Labor and Workforce
Research Program ของ Cluster Human Security นอกจากนี้ ยังไดมีการเพิ่มคลัสเตอรใหม ซึ่งในทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คือ Cluster Culture and Art และ ดานวิทยาศาสตร คือ Bioreﬁnery
ทั้งนี้มีเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด ดังนี้
- สามารถสรางผลกระทบไดใน 3 ป
- มีพันธมิตรยุทธศาสตรเปนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
- มีทุนวิจัยในประเทศหรือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
1.3 โครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2 ดานการวิจัย แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 คือ โครงการขนาดใหญที่ผลักดันโดยฝายบริหาร (Top down strategic program)
หลักการตอบโจทยที่ทาทายของประเทศ และเปนงานที่ขามศาสตรหลายๆ คณะ ซึ่งมี 2 ชุดโครงการ คือ
ChulaARi (Chula Aging Research Innovation) ไดรบั ทุนสนับสนุนและไดเริม่ ดําเนินการไปแลวประมาณ
6 เดือน เปาหมายคือ เปนการวิจัยเชิงนโยบายรวมกับภาครัฐและทองถิ่น เพื่อใชชี้นําและอางอิงในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรชาติเรือ่ งผูส งู วัย ฉบับที่ 3 เลือกพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานครในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบองครวม ทั้งสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพ นวัตกรรมทางสุขภาพและจิตอาสาชุมชน เพื่อสราง
ชุมชนตนแบบในการนําไปขยายผลใหเกิดชุมชนเพือ่ คนสูงวัยใหแข็งแรงเปนสุขและสามารถรวมทําประโยชน
แกชุมชนได อีกหนึ่งโครงการที่กําลังรออนุมัติเพื่อเริ่มดําเนินการคือ Creative Economy โดยทําเรื่อง
Creative tourism 2 พื้นที่ ในพื้นที่นาน และอันดามัน
รูปแบบที่ 2 คือ ใหสวนงาน (คณะ หรือ ศูนยวิจัย เปน Bottom up approach) โดยทําการเสนอ
โครงการทีต่ อบโจทยวจิ ยั ทีท่ า ทายของประเทศและของโลก และมีโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนแลว ไดแก
โครงการ Cancer cure ของคณะแพทยศาสตร โครงการ Regenerative dentistry ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร และโครงการที่กําลังดําเนินการพิจารณา ไดแก โครงการ Biomedical engineering
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
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ไดแก

1.4 เสริมสรางทีมวิจยั ดาน Frontier Research เพือ่ คนพบสิง่ ใหมหรือองคความรูใ หมระดับโลก

• New drug discovery and development (Chula4DR) center ซึ่งมีผูอํานวยการศูนย

เปนอดีตผูอ าํ นวยการ R&D และผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ยา Merck ของสหรัฐอเมริกา ทีเ่ กษียณกอนอายุ
และกลับมาประเทศไทย ซึ่งเชื่อวาสามารถสรางศักยภาพดานนี้ใหแกประเทศได ตัวชี้วัดคือ การคิดคน
ยาใหมภายใน 3-5 ป
Innate Immunity - Novel Mechanism เปน Research program ที่มีโอกาสจะคิดคน
กลไกใหมของระบบภูมิคุมกัน ตัวชี้วัดคือ ผลงานตีพิมพในวารสารที่มี impact factor คาอยางนอย 10
เชน Science หรือ Nature
1.5 การสงเสริมการสรางพันธมิตรทางยุทธศาสตรดา นการวิจยั กับนานาชาติดว ยทุน International
Research Forum โดยมีเปาประสงคหลักคือ เพื่อใหสวนงาน คณาจารย และนักวิจัย มีโอกาสไดรูจักและ
รวมมือแบบเชิงรุกใหเกิดโครงการวิจยั การผลิตนิสติ ปริญญาเอก การแลกเปลีย่ นนักวิจยั และการขอทุนวิจยั
จากแหลงทุนนานาชาติ กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเพื่อผลิตงานวิจัยและนิสิตที่มีคุณภาพ และการพัฒนา
อาจารยรุนใหมอยางจริงจัง
1.6 การสรางพันธมิตรทางยุทธศาสตรดานการวิจัยเชิงรุกกับองคกรหรือสถาบันวิจัยภายใน
ประเทศทีม่ ชี อื่ เสียง เปาหมายสําคัญคือ สรางพันธมิตรเชิงรุกกับองคกรหรือสถาบันวิจยั ทีม่ ชี อื่ เสียง มีผลงาน
ระดับคุณภาพสูงเหลานี้ ผลักดันใหเกิดความรวมมือที่เปนรูปธรรม และผลิตนิสิตปริญญาเอกคุณภาพสูง
มีการรวมสนับสนุนทุนวิจัยนํารองเพื่อรวมเสนอโครงการขอทุนวิจัย มีการทําวิจัยที่ตอบโจทยทาทาย
ของประเทศหรื อ ภู มิ ภ าค รวมทั้ ง จั ด ประชุ ม ระดั บ ประเทศหรื อ นานาชาติ ร  ว มกั น ทั้ ง นี้ พั น ธมิ ต ร
ทางยุทธศาสตรที่ดําเนินการไปแลวหรือกําลังเริ่มดําเนินการ ไดแก
Stockholm Environmental Institute (SEI) ทําโครงการวิจัยรวมกัน ดําเนินการแตงตั้ง
ใหนักวิจัยเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย มีแผนใหทุนนิสิตปริญญาเอกรวม (พรอมใหเงินเดือน)
ปแรกจํานวน 3 ทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) อยูใ นระหวางการดําเนินการ
แตงตั้งใหนักวิจัยเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย และมีแผนรับสมัครใหทุนนิสิตปริญญาเอกรวม
(พรอมเงินเดือนที่จูงใจ) ปแรกจํานวน 10 ทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) อยูใ นระหวางการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
ในการใหทุนนิสิตปริญญาเอกรวม (พรอมเงินเดือนที่จูงใจ) ประมาณปละ 20 ทุน
Research University Network (RUN) เปนการสรางความรวมมือระหวาง 8 มหาวิทยาลัย
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

•

•
•

•
•
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และและมีสมาชิกใหมเพิ่มคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเขารวมโครงการวิจัยในรูปแบบคลัสเตอรตางๆ รวม 9 คลัสเตอร ไดแก
คลัสเตอรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ (Climate Change and Disaster
Management) คลัสเตอรการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (Social Development and
Human Security) คลัสเตอรเทคโนโลยีหุนยนต (Automation Robotics) คลัสเตอรพลังงาน (Energy)
คลัสเตอรวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) คลัสเตอรสุขภาพ (Health) คลัสเตอรสังคมผูสูงวัย
(Ageing Society) คลัสเตอรอาเซียน (ASEAN Studies) และคลัสเตอรอาหาร (Food) โดยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนแกนนําและผูประสานงานหลักใน 2 คลัสเตอร คือ คลัสเตอรเทคโนโลยีหุนยนต
ซึง่ ไดรบั ทุนงบประมาณแผนดินประมาณ 35 ลานบาทติดตอกันมาเปนระยะเวลา 2 ป และคลัสเตอรอาเซียน
ซึ่งไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําวิจัยเรื่อง Migration in ASEAN
1.7 การสร า งเสริ ม พั น ธมิ ต รเชิ ง เชิ ง รุ ก กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ของโลกในการผลิ ต นิ สิ ต
ปริ ญ ญาเอกร ว มกั น ในรูปแบบการได รั บปริ ญ ญาบั ต รจากแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย พร อ มกั น ที่ เ รี ย กว า
Cotutelle PhD หรือ double degree PhD ที่ดําเนินการไปแลว ไดแก Macquarie University
ประเทศออสเตรเลีย และอยูระหวางดําเนินการ ไดแก Bristol University และ Kyoto University

2 การพัฒนาปฏิรูประบบบริการของสํานักบริหารวิจัย

2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบ electronic Research Management (eRM)
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูประบบบริการของสํานักบริหารวิจัย (สบจ.) ที่กําลังผลักดันและ
กําลังดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2560 คือ การพัฒนาปรับปุรงระบบ electronic
Research Management (eRM) โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 เพือ่ ใหฐานขอมูลดานงานวิจยั และการนําผลงานไปใชประโยชนของคณาจารย
และนักวิจัย (Researcher proﬁles) ทันสมัย สืบคนได และสามารถใชสราง Curriculum Vitae: CV
รวมทั้งใชในการกรอกผลงานวิจัยในการขอตําแหนงทางวิชาการไดโดยอัตโนมัติ
ประการที่ 2 การกรอกขอมูลออนไลนเพื่อสมัครขอทุนทั้งจากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย และการทํารางประกาศโครงการอัตโนมัติไดอยางสะดวก สิ่งสําคัญคือ จะทําใหคณาจารย
หรือนักวิจัยสามารถติดตาม ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาการออกเอกสาร รวมทั้งยังมีระบบแจงเตือน
เจาหนาทีใ่ นกรณีทถี่ งึ เวลาดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว เพือ่ ลดความลาชาและเอกสารตกคางซึง่ เปนจุดออน
ของระบบเอกสารที่กําลังใชอยูในปจจุบัน
ประการที่ 3 สามารถใชวิเคราะหรายงานผลอยางทันเวลา เพื่อติดตามความกาวหนา
และการรายงานประจําป อยางไรก็ตาม การดําเนินการมีความลาชากวากําหนดกวา 6 เดือน เนื่องจาก

•
•
•
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บริษัทเดิมไมสามารถใหบริการตามเปาประสงคได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนบริษัทเอกชนรายใหม ทั้งนี้
คาดวาโปรแกรม Researcher Proﬁle จะแลวเสร็จและเริ่มใชงานไดในประมาณเดือนมีนาคม 2562 สวน
โปรแกรม eRM คาดวาจะพรอมใชงานได ประมาณเดือน กันยายน 2562
2.2 การสรางระบบสนับสนุนและสงเสริมอาจารยและนักวิจัยรุนใหม
โดยมีคณะทํางานประกอบดวยอาจารยและนักวิจยั รุน กลางทีต่ อ งการเปนพีเ่ ลีย้ ง คอยใหคาํ ปรึกษา
จัดระบบ Line group รวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรม การเลือก และ
พัฒนาทิศทางการทําวิจัย การเขียนขอทุน การบริหารทุน รวมมือกับสํานักบริหารวิจัยในการพัฒนาระบบ
ออนไลนที่ตอบโจทยอาจารยและนักวิจัยรุนใหม

3 ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย

3.1 เงินทุนและแหลงทุนวิจัย
ในปงบประมาณ 2561 ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย รวม 1,989 โครงการ โดยโครงการ
ที่ไดรับงบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยมากที่สุด 951 โครงการ รองลงมาเปนโครงการแหลงทุน
ภายนอก 936 โครงการ และโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน 102 โครงการ ตามลําดับ
ในแง ง บประมาณ ตลอดทั้ ง ป มี โ ครงการวิ จั ย วงเงิ น งบประมาณรวม 2,000.02 ล า นบาท
เปนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมากทีส่ ดุ 1,318.97 ลานบาท รองลงมาเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย
514.97 ลานบาท และไดรับงบประมาณแผนดิน 166.08 ลานบาท รายละเอียดดังตารางและแผนภูมิ
หนวย: ลานบาท
สาขา

แหลงทุนภายนอก

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ

งบประมาณ

รวม
โครงการ งบประมาณ

วิทยาศาสตรกายภาพ

228

247.9425

37

75.7690

386

196.7762

651

520.4877

วิทยาศาสตรชีวภาพ

276

311.0230

58

85.9548

372

165.1477

706

562.1255

สังคมศาสตร

136

283.3019

6

3.8520

121

31.1161

263

318.2700

มนุษยศาสตร

12

8.9230

1

0.5000

21

6.9090

34

16.3320

บูรณาการ (สหสาขา)

284

467.7827

0

0.0000

51

115.0190

335

582.8017

รวม

936

1,318.9731

102

166.0758

951

514.9681

1,989

2,000.0169
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หมายเหตุ: งบประมาณแหลงทุนภายนอกเปนขอมูลที่จัดทําเปนประกาศฯ ผานสํานักบริหารวิจัย โดยเปนขอมูลที่หาร
เฉลี่ยตอป

3.2 การสนับสนุนทุนการวิจัย ทุนสนับสนุนหนวยงานที่เปนเลิศทางวิชาการ รางวัล และ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
3.2.1 การสนับสนุนการวิจัยดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบทั้งตอสังคมและเชิงพาณิชย โดยไดมีการ
จัดสรรเงินรายไดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนประโยชนตอสังคม
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในดานตางๆ ทัง้ ในเชิงสังคม เชิง
วิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และในเชิงพาณิชยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใหทุนอุดหนุน
การวิจัยและทุนสนับสนุนหนวยงานที่เปนเลิศทางวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ผลผลิต

รายชื่อทุน

ผลการดําเนินงาน 2561
จํานวน งบประมาณ

ทุนสรางองคความรูและสรางคน
ทุนวิจัย

81

70,096,100

ทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวิจัยใหม

67

8,580,000

ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

358

46,892,000

ทุนตอยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก

223

117,853,500

โครงการบูรณาการงานวิจัยสูนานาชาติ

32

27,198,194

ทุนโครงการเพชรชมพูเขมแข็ง

1

1,000,000

ทุนวิจัยเชิงลึกในสาขาที่มีศักยภาพสูง (คลัสเตอรวิจัย)

7

46,013,000

ทุนโครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการนําไปใชประโยชนตอภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม

1

3,000,000

TECH-TRANSFER&TRANSLATION RESEARCH

3

13,804,200

New Frontier Research Program

1

50,000,000

โครงการขับเคลือ่ นการวิจยั (Special Task Force for Activating Research: STAR) (ปจจุบนั มีทงั้ สิน้ 41 กลุม )

18

8,665,900

หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit: RU) (ปจจุบันมีทั้งสิ้น 148 หนวย)

65

53,828,341

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CE) (ปจจุบันมีทั้งสิ้น 40 ศูนย)

16

15,647,917

ทุนวิจัยจากเงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3

824,600

ทุนเสริมรากฐานการวิจัย (จัดสรรเพื่อสมทบทุนวิจัยจาก สกว. และแหลงทุนอื่นๆ)

73

20,931,462

Research Partnership

3

8,578,213

2

2,000,000

ศาสตราภิชาน

30

727,500

ศาสตราจารย

24

2,400,000

รางวัลนักวิจัยดีเดน

2

100,000

รางวัลนักวิจัยรุนเยาว

1

50,000

รางวัลศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยดีเดน

2

500,000

รางวัลหนวยปฏิบัติงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน

1

100,000

รางวัลผลงานวิจัย

37

700,000

สรางผลกระทบตอสังคมและเชิงพาณิชย

ทุนสรางเครือขาย

ทุนสรางสิ่งประดิษฐ
ทุนสิ่งประดิษฐ

รางวัลและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
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3.2.2 ทุนสนับสนุนหนวยงานที่เปนเลิศทางวิชาการ
ปงบประมาณ 2561 ไดใหการสนับสนุนศูนยเชีย่ วชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence: CE)
เพื่อมุงสงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น 15,647,917 บาท
และยังใหความสําคัญกับหนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit: RU) ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาไปสู
การเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น 53,828,341 บาท

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีทุนสนับสนุนเกี่ยวกับความเปนเลิศทางวิชาการ โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดมีประกาศฯ แตงตั้งศาสตราภิชาน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ และศาสตราภิชานเงินทุน
ของคณะ/สถาบันและกองทุนตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

•

ศาสตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
สังกัดหนวยงาน

สาขาที่ไดรับรางวัล

1 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล

คณะวิทยาศาสตร

วัสดุศาสตรและพอลิเมอรหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ

2 รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

คณะวิทยาศาสตร

วัสดุศาสตรและพอลิเมอรหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ

3 รองศาสตราจารย เสาวรจน ชวยจุลจิตร

คณะวิทยาศาสตร

วัสดุศาสตรและพอลิเมอรหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ

4 รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ศรีเจริญชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตรและพอลิเมอรหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ
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รายนาม
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•

ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบัน และกองทุนตางๆ
รายนาม

สังกัดหนวยงาน

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย

คณะจิตวิทยา

1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

2 ศาสตราจารยพิเศษธทอง นทรางศุ

คณะนิติศาสตร

1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

3 ศาสตราจารยกิตติคุณวิทิต มันตาภรณ

คณะนิติศาสตร

1 มี.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561

4 ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล

คณะพาณิชยศาสตรฯ

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

5 รองศาสตราจารย นายแพทยนภพล นพคุณ

คณะแพทยศาสตร

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

6 ศาสตราจารย นายแพทยกุลวี เนตรมณี

คณะแพทยศาสตร

1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561

7 รองศาสตราจารย นายแพทยวิทยา ศรีดามา

คณะแพทยศาสตร

1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561

8 รองศาสตราจารย ดร.สุพัตรา จินาวัฒน

คณะวิทยาศาสตร

1 ส.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2561

9 ศาสตราจารย ดร.ภัทรพรรณ ประศาสนสารกิจ

คณะวิทยาศาสตร

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

10 ศาสตราจารย ดร.เปยมสุข พงษสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร

1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561

11 รองศาสตราจารยพูลพร แสงบางปลา

คณะวิศวกรรมศาสตร

1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

12 ศาสตราจารย ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร

1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

13 ศาสตราจารย ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร

1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562

14 รองศาสตราจารยทวีรัก เจริญสุข

คณะศิลปกรรมศาสตร

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

15 รองศาสตราจารยปกรณ รอดชางเผื่อน

คณะศิลปกรรมศาสตร

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

16 ศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
17 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย
ดร.ชัยณรงค โลหชิต
18 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย
ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล
19 รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย
ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล

คณะเศรษฐศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร

1 มี.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร

1 มี.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

20 รองศาสตราจารยอัจฉรา ธวัชสิน

คณะสัตวแพทยศาสตร

1 ส.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561

21 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย

คณะอักษรศาสตร

1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561

22 ศาสตราจารย ดร.สิริมนพร สุริยะวงศไพศาล

คณะอักษรศาสตร

1 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

23 รองศาสตราจารย ดร.นภาพร ชโยวรรณ

วิทยาลัยประชากรศาสตร

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

24 รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ เทพวัลย

วิทยาลัยประชากรศาสตร

1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

25 นายแพทยสําลี เปลี่ยนบางชาง

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

26 รองศาสตราจารย เภสัชกร ดร.นิจศิริ เรืองรังษี

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
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4 การเผยแพรผลงานวิจัย

4.1 การสนับสนุนใหเกิดการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายผลักดันใหคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนําผลงาน
ไปเผยแพรทั้งในวงวิชาการและสังคมในวงกวาง โดยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติพรอมเงินสมนาคุณแกผูที่ไดนําผลงานไปตีพิมพ
ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนเงินสมนาคุณแกผูที่ไดนําผลงานไปตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งสิ้น 831 บทความ จํานวนเงินทั้งสิ้น 20,928,658 บาท
และยังไดจดั ใหมผี ทู รงคุณวุฒดิ า นภาษาอังกฤษทัง้ ทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ชวยตรวจสอบ/แกไข
ภาษากอนการนําไปตีพิมพ รวมถึงการตรวจทานคุณภาพ manuscript จํานวนทั้งสิ้น 122 บทความ
4.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ
ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดประชุมระดับนานาชาติ
จํานวน 20 โครงการ เปนจํานวนเงิน 6,743,740 บาท ตัวอยางโครงการประชุม อาทิ
– Driving Drug Discovery and Drug Development Through Academia, Public
and Private Partnership คณะเภสัชศาสตร
– โครงการสุขภาพชองปากเพื่อผูสูงวัยสุขภาพดี (International Coference on Healthy
and Active Ageing) คณะทันตแพทยศาสตร
– The Third Vaccine Development Research Forum คณะแพทยศาสตร
– International Researchers Forum: New Frontier in Audio-Vestibular Medicine/
Oto-neuroly คณะแพทยศาสตร
– Agri-Food Systems, Rural Sustainability and Scio-Economic Transformation
in South-East Asia” สถาบันวิจัยสังคม
– นวัตกรรมสิ่งทอสําหรับการประยุกตดานสุขภาพในอนาคต (Innovative Textiles for
Future Healthcare Application) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
– NAIST-CU-TLL Trilateral Symposium 2018 คณะวิทยาศาสตร
– The 8th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES
2018): Toward Sports and Exercise Science in the Modern World คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
– Novelty in Analytical Method for Diagnostic and Biomarker Detection
คณะสหเวชศาสตร
– Disruptive World: Innovative Political Science นวัตกรรมรัฐศาสตรในโลกแหง
ความพลิกผัน คณะรัฐศาสตร
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4.3 การเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม
ในปงบประมาณ 2561 สํานักบริหารวิจัยไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน
การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา และการจัดแสดงผลงานวิจัย ดังนี้
การจัดประชุมสัมมนาพิเศษของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ครั้งที่ 25 เรื่อง “Science &
Technology for Health Application and Research Papers Granted by the Asahi Glass
Foundation” วันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2561 หอง 105, 203, 205, 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยจุฬาฯ ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิ
กระจกอาซาฮี ซึ่งใหการสนับสนุนทุนวิจัยแกจุฬาฯ มาตั้งแตป 2525 ในงานมีพิธีมอบทุนวิจัยแกคณาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Technology to Aid Applications
of some Natural Product Extracts โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุง เรือง จากคณะวิทยาศาสตร
และการนําเสนอผลงานวิจัยของผูรับทุน ป 2559 จํานวน 12 เรื่อง
การเขารวมแสดงผลงานในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2561”(Thailand
Research Expo 2018) ซึง่ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) ระหวางวันที่ 9 – 13 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลเวิลดกรุงเทพ ภายใต Theme: “RUN en avance : Thailand
Innovation” และภาคประชุมในหัวขอ “Innovation en marche for Thailand” ในนาม “เครือขาย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย” (Research University Network, RUN) ซึ่งเปนความรวมมือ
มหาวิทยาลัย 8 แหง อันไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•

•
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5 บุคลากรและผลงานที่ไดรับรางวัล

บุคลากรและผลงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรบั รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติจากองคกรตางๆ
เปนประจําทุกปทงั้ ในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยจําแนกเปนรางวัลประเภทบุคคลและประเภทผลงาน
เชน รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน รางวัลผลงาน
ประดิษฐคิดคน และรางวัลประเภทผลงานวิจัย ซึ่งเปนที่ประจักษถึงความรูความสามารถและประโยชน
ที่มีตอการพัฒนาวิชาการและสังคมประเทศชาติปงบประมาณ 2561 บุคลากรระดับอาจารยและนักวิจัย
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรบั รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทัง้ สิน้ 109 รางวัล มีรายละเอียด
ดังนี้
รางวัลระดับนานาชาติ
รางวัล/ทุนระดับชาติ
รวม

ประเภทบุคคล
10
34
44

ประเภทผลงาน
26
39
65

รวม
36
73
109

5.1 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 10 รางวัล
1) รางวัล Grand Ofﬁcer Level
จาก Federation Francaise des Inventeurs
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
2) รางวัล Ofﬁcer Level
จาก Federation Francaise des Inventeurs
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
3) รางวัล Leader of Innovation
จาก The 16th Edition of the Contest Leader of Innovation 2018 ดวยความรวมมือ
ระหวางองคกรนวัตกรรมระดับโลก ไดแก International Federation of Inventors’
Association และ World Invention Intellectual Property Association
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
4) รางวัล Ageing Asia Global Ageing Inﬂuencer
จาก The 6th Eldercare Innovation Awards 2018
ศาสตราจารย แพทยหญิงอารีรัตน สุพุทธิธาดา
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5) รางวัล SEAFOMP Young Leaders Award
จาก South-East Asian Federation of Organization for Medical Physics
อาจารย ดร.ทวีป แสงแหงธรรม
6) รางวัล IOC N.K. Panikkar Medal
จาก UNESCO-Intergovernmental Oceanographic Commission
รองศาสตราจารย ดร.สุชนา ชวนิชย
7) รางวัล Awarded Recognized Outstanding Reviewer Status
จาก Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Elsevier
ศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงกอบกาญจน ทองประสม
8) รางวัล AECT Robert deKieffer International Fellowship Award
จาก Association for Educational Communication & Technology
รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา
9) รางวัล Doctor Honoris Causa
จาก Slovak University of Technology in Bratislava
ศาสตราจารย ดร.อุรา ปานเจริญ
10) รางวัล International Conference Bid Achievement Award
จาก Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
ศาสตราจารย ดร.บุษกร บิณฑสันต
5.2 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน 26 รางวัล
1) รางวัล Newton Prize จาก Medical Research Council
ผลงาน Improving diagnosis of rare genetic diseases in children
ศาสตราจารย นายแพทย ดร.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
2) รางวัล The Runner-Up in the MIT Enterprise Forum, IDE Competition 2018
จาก The Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE) Center
ผลงาน Fresh and Green
รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน รองศาสตราจารย ดร.สีรงุ ปรีชานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โศรดา กนกพานนท และนายวาฑิต วทัญูไพศาล
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3) รางวัล Overall Winner และ Winner of Hospitality Category
จาก The Plan Award 2017
ผลงาน The Wine, Ayutthaya: A Sense of Totality
ผูชวยศาสตราจารยบุญเสริม เปรมธาดา
4) รางวัล Gold Medal
จาก International Invention and Innovation
ผลงาน SEDDStrong : The Result of Science and Unique Technology
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.กฤษ อังคนาพร
5) รางวัล Seedstars Pitch Conner Winner 2018
จาก The 5th Seedstars Global Summit Pitch Corner ณ สมาพันธรัฐสวิส
ผลงาน ผูอ อกแบบและผลิตชิน้ สวนกระดูกทดแทนเฉพาะบุคคลใหเขากับสรีระผูป ว ยแตละราย
ดวยเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน โลหวงศวัฒน และ ดร.เชษฐา พันธเครือบุตร
6) รางวัล ISHRS Poster Awards 2017
จาก International Society of Hair Restoration Surgery
ผลงาน Proteomic Analysis in Dermal Papilla From Male Androgentic Alopecia
after Treatment with Low Level Laser Therapy
รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.แพทยหญิงรัชตธร ปญจประทีป
7) รางวัลจาก 46th International Exhibition Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส
7.1) รางวัล Gold Medal with the Congratulations of the Jury
ผลงาน Easily Refuelable Emergency Power Box
รองศาสตราจารย ดร.สุรเทพ เขียวหอม และนายกิจชัย กาญจนประภากุล
7.2) รางวัล Silver Medal Award
ผลงาน Fresh2Joy Total Solutions
ศาสตราจารย ดร.นงนุช เหมืองสิน
7.3) รางวัล Silver Medal Award
ผลงาน BiogreenoTech
ศาสตราจารย ดร.นงนุช เหมืองสิน
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7.4) รางวัล Bronze Medal Award
ผลงาน TARAL : Teaching Assistant Interactive Robot for Active Learning
รองศาสตราจารยเนาวนิตย สงคราม
7.5) รางวัล Bronze Medal Award
ผลงาน TARO: Teaching Assistant Robot for Optimal Engagement & Learning
รองศาสตราจารยเนาวนิตย สงคราม
7.6) รางวัล Bronze Medal Award
ผลงาน ELISA Test Kit to Differentiate PEDV Speciﬁc Antibody Response
from Orally and Intramuscular Vaccination
ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล
7.7) รางวัล Special Prize จาก Space Research Institute of the Russian
Academy of Sciences
ผลงาน BiogreenoTech
ศาสตราจารย ดร.นงนุช เหมืองสิน
8) รางวัลจาก 42th International Invention Show (Inova Budi-Uzor 2017)
8.1) รางวัล Inova Best Marketing Potential Exhibit Award และ รางวัล Gold Medal
ผลงาน Natural Plant Vaccine for Crop Protection by Physical and
Biosynthesis Barriers
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
8.2) รางวัล Gold Medal
ผลงาน Natural Fungicide for Crop Protection by Physical and Biochemical
Process with a Highly Unique Delivery Mechanism
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
8.3) รางวัล Gold Medal
ผลงาน Natural Immune Booster for Livestock and Aquaculture System
with a Highly Unique Delivery Mechanism
ศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค อรามวิทย
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9) รางวัลจาก 11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017) ณ สาธารณรัฐ
โปแลนด
9.1) รางวัล Silver Medal Award from IWIS Organizing Committee และ Special
Award on Stage จาก Malaysian Research & Innovation Society (MYRIS)
ผลงาน Innovative Vermicomposting Reactor for Production of Vermicompost
and Liquid Fertilizer from Organic Wastes
รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
9.2) รางวัล IDRIS Gold Medal Award จาก Malaysian Research & Innovation
Society (MYRIS)
ผลงาน Proﬁle-based Personalized Tourist Trip Recommendation Model
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนช โลหเตปานนท
10) รางวัลจาก “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
10.1) รางวัล Grand Prize
ผลงาน Fresh2Joy
ศาสตราจารย ดร.นงนุช เหมืองสิน
10.2) รางวัล Grand Prize
ผลงาน Able Walker: Automatic Balanced Level Easy Walker
อาจารยจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ
10.3) รางวัล Gold Prize
ผลงาน Neurofeedback Brain Training for Elderly
อาจารย แพทยหญิงโสฬพัทธ เหมรัญชโรจน
10.4) รางวัล Bronze Prize
ผลงาน Art Wood
ศาสตราจารย ดร.นงนุช เหมืองสิน
10.5) รางวัล Bronze Prize
ผลงาน Development of Interactive Robot with Learning Management
System for Learners in 21st Century
ผูชวยศาสตราจารยเกริก ภิรมยโสภา
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5.3 รางวัลระดับชาติ/ทุน ประเภทบุคคล 30 รางวัล 4 ทุน
1) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2560
จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
1.1) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย: ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต
1.2) สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา: ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.มงคล เตชะกําพุ
2) รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2561
จาก มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
3) รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน ประจําป 2560
จาก มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
ศาสตราจารย ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ
4) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2560
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศาสตราจารย ดร.สุดา เกียรติกําจรวงศ
5) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2561
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศาสตราจารย นายแพทย ดร.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
6) ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป พ.ศ. 2561
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1) ศาสตราจารย ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ (สาขาเคมี)
6.2) ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต (สาขาชีววิทยาชองปาก)
7) รางวัล NSTDA Chair Professor ประจําป 2560
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ศาสตราจารย ดร.สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน
8) รางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2017
นักวิจยั ดีเดนผูม บี ทความทีไ่ ดรบั การอางอิงสูงสุด ในสาขา Neuroscience & Behaviour
จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทยและหนวยธุรกิจทรัพยสินทาง
ปญญาและวิทยาศาสตร ของ Thomson Reuters
Professor Dr. Michael Maes
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9) รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเดน ประจําป 2561
จาก สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญดา รุงโรจนมงคล
10) รางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน พ.ศ. 2561
จาก การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทยประจําป 2561 ครั้งที่ 42 สมาคมเทคนิคการ
แพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ
รองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท
11) สัตวแพทยตัวอยาง ประจําป 2560
จาก สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.เกวลี ฉัตรดรงค
12) รางวัล จรัส สืบแสง : สัตวแพทยดีเดนดานคลินิกปฎิบัติ
จาก สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.รสมา ธุมชัย ภูสุนทรธรรม
13) รางวัลอายุรแพทยดีเดนประจําปพุทธศักราช 2561 ดานวิชาการ
จาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย นายแพทยวีรพันธุ โขวิฑูรกิจ
14) รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเดน ประจําป 2561
ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเดนเฉพาะดาน สังกัดมหาวิทยาลัย
จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ
15) รางวัลนักโลหะวิทยารุน ใหมดเี ดนแหงประเทศไทย Thailand Young Metallurgist Award 2559
จาก การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10
อาจารย ดร.เชษฐา พันธเครือบุตร
16) รางวัลนักวิจัยดีเดนรุนเยาว (Young BioD Award)
จาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูชวยศาสตราจาย ดร.ณัฐพจน วาฤทธิ์
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17) รางวัลอาจารยดีเดน สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจําป 2560
จาก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
17.1) ประเภทอาจารยอาวุโสดีเดน
ก. สาขามนุษยศาสตร: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
ข. สาขาสังคมศาสตร: รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย
ค. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ: ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงณัฎฐิยา หิรัญกาญจน
17.2) ประเภทอาจารยรุนใหมดีเดน
ก. สาขาสังคมศาสตร: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท
ข. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ: อาจารย เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
18) รางวัลอาจารยดีเดน แหงชาติ ประจําป 2560 สาขาสังคมศาสตร
จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
19) รางวัล "หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก"
รางวัลสรางเสริมคนดีมคี ณ
ุ ธรรม ประจําป 2560 ประเภทอาจารยระดับอุดมศึกษาผูท รงคุณธรรม
จาก มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพรเลิศ ฉัตรแกว
20) รางวัลเกียรติภูมินิติโดม
จาก สมาคมนิติศาสตร รวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ พินิจภูวดล
21) รางวัลเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2560 สาขาแพทยศาสตร
จาก สํานักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย นายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา
22) รางวัลปนของ ต.อ.
จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
23) รางวัลสุรินทราชา ประเภทนักแปลดีเดน
จาก สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
24) รางวัลเกียรติคุณดานการสงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด ผลงานระดับดีเดน
จาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดร.ศยามล เจริญรัตน
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25) รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป
จาก สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.จงจิตร อังคทวานิช
26) รางวัล Thai Scholar Rising Star Award
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
รองศาสตราจารย ดร.ยุทธนันท บุญยงมณีรัตน
27) รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2560
จาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
27.1) นางวารี นิยมธรรม
27.2) นายเสนาะ สุสัณกุลธร
5.4 รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน 39 รางวัล
1) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติประจําป 2560: รางวัลผลงานวิจัย
จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.1) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเดน สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ผลงาน การบูรณาการองคความรูดานไวรัสพันธุศาสตรเชิงวิวัฒนาการ ระบาดวิทยา
เชิงโมเลกุล และวิทยาการภูมิคุมกันเพื่อแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสพีอีดีแบบเรื้อรัง
ในสุกร
ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล
1.2) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
ผลงาน ศักยภาพของโลหะราคาถูกในการทดแทนโลหะมีตระกูลที่บรรจุลงบนตัวเรง
ปฏิกิริยาประเภทซีโอไลทสําหรับกระบวนการไพโรไลซิส
ศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน จิตการคา
1.3) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
ผลงาน แผนภาพสถานะเชิงแมเหล็กของสสารมัลติควารกหนาแนนสูงในควารกกลู
ออนพลาสมา
รองศาสตราจารย ดร.ปยบุตร บุรีคํา
1.4) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาปรัชญา
ผลงาน โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยของภาครัฐ
โดยใชเกณฑ Eco-Village
รองศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร และ ผูช ว ยศาสตราจารย สุรยิ น ศิรธิ รรมปติ
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1.5) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขานิติศาสตร
ผลงาน คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน
1.6) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ผลงาน ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข:
บทวิเคราะห มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร)
ศาสตราจารย ดร.ไชยันต ไชยพร
1.7) รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ผลงาน แนวทางการกําหนดกรอบจริยธรรมการโนมนาวใจการประชาสัมพันธ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ธาตรี ใตฟา พูล และ รองศาสตราจารย รุง นภา พิตรปรีชา
2) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561
จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2.1) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ผลงาน กลไกขอเขาของขาเทียมสําหรับผูพิการขาขาดเหนือเขา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญาพันธ วิรุฬหศรี
2.2) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
ผลงาน เลนสเมคเกอรคิท: ชุดอุปกรณขึ้นรูปเลนสพีดีเอ็มเอสอีลาสโตเมอรพรอม
อุปกรณวัดระยะโฟกัส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คเณศ วงษระวี และคณะ
2.3) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ผลงาน กระบวนการบําบัดนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใชนํ้ายาง
ศาสตราจารย ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ และคณะ
2.4) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ผลงาน Smart Location-Based Mobile Application: คนพบโลกจริงบนพิกดั เสมือน
รองศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย สงคราม รองศาสตราจารย ดร.จินตวีร คลายสังข และ
รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ
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2.5) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ผลงาน Smart U-learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือนทีไ่ รขดี จํากัดการเรียนรู
รองศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย สงคราม รองศาสตราจารย ดร.จินตวีร คลายสังข และ
รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ
2.6) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา
ผลงาน นวัตกรรมเพือ่ สรางความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรีส่ าํ หรับนักเรียนประถมศึกษา
อาจารยสริญญา รอดพิพัฒน
2.7) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 2561 ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา
ผลงาน นวัตกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียนผาน BiMMA: Banknote iMagniﬁer
Mobile Application
รองศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย สงคราม รองศาสตราจารย ดร.จินตวีร คลายสังข และ
รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ
3) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2560 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3.1) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2560 (ผลงานวิจัยเดนดานนโยบาย)
ผลงาน ภาษีเงินไดเปนธรรมหรือไม
ศาสตราจารย ดร.ผาสุก พงษไพจิตร
3.2) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2560 (ผลงานวิจัยเดนดานชุมชนและพื้นที่)
ผลงาน สรางความเขมแข็งและความมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอการจัดการ
ปญหาหมอกควัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเพชร ชื้อนิธิไพศาล
3.3) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2560 (ผลงานวิจัยเดนดานวิชาการ)
ผลงาน นวัตกรรมสารเลียนแบบสารพันธุกรรมและการประยุกตใช
ศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย
3.4) รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2560 (ผลงานวิจัยเดนดานวิชาการ)
ผลงาน องคความรูใหมทางเคมีวิเคราะหเพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด
ศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
4) รางวัล Gold Award และรางวัลพิเศษ Popular Vote
จากงาน “Digital Ventures Accelerator Batch 1 Demo Day”
ผลงาน ชิ้นสวนกระดูกทดแทนเฉพาะบุคคลใหเขากับสรีระผูปวยแตราย ดวยเทคโนโลยี
การพิมพ 3 มิติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรัตน โลหวงศวัฒน
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5) รางวัล Best Innovation จากงาน Thailand Lab International 2018
จัดโดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ผลงาน ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร: เจลปองกันผิวฟนจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟนและการ
ทําลายเคลือบฟน ขณะวายนํ้า
ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
ศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.วิจิตร บรรลุนารา
รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.สุชาดา สุขหรอง
รองศาสตราจารย อรอุษา สรวารี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจฤทัย พงษเกา คะชิมา
ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.วรสิทธิ์ วงศสุทธิเลิศ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริธันว เจียมศิริเลิศ
6) รางวัลการนําเสนอผลงาน จาก Startup Thailand 2018
จัดโดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลงาน ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร: เจลปองกันผิวฟนจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟนและ
การทําลายเคลือบฟน ขณะวายนํ้า
ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล และคณะ
7) รางวัลตําราดีเดน ดานวิศวกรรมศาสตร
จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
ผลงาน การออกแบบสะพาน
รองศาสตราจารย ดร.ทศพล ปนแกว
8) รางวัลผลงานวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม
จาก สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลงาน นวัตกรรมสื่อการสอนการแพรสัญญาณภาพโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
นายธีรพงษ ประทุมศิริ และคณะ
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9) รางวัลการนําเสนอผลงาน จากการประชุมวิชาการ/วิจัยระดับชาติ สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
จัดโดย ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
9.1) รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับดีมาก ประเภทบรรยาย
ผลงาน การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิออ นสําหรับรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจทิ ลั
นายธีรพงษ ประทุมศิริ และคณะ
9.2) รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับดีมาก ประเภทโปสเตอร
ผลงาน การวิเคราะหการแพรกระจายสัญญาณคลื่นของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ไดรับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุชุมชน
นายธีรพงษ ประทุมศิริ และคณะ
10) รางวัลการนําเสนอผลงาน จากการประชุมวิชาการ/วิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
จัดโดย ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
10.1) ประเภทบรรยาย
ก. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การพัฒนาเครื่องทดสอบลอบานเลื่อนประตูและหนาตางกระจก รุนที่ 2
นายบัญชา อุนพานิช
ข. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน นวัตกรรมการปลูกปาทรงมหาดไทยโดยใช 3 เทคโนโลยี
นายกิตติภูมิ จันทรศรี
ค. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การแกไขปรับปรุงโวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุสําหรับ
วัดแรงดันอิมพัลส
นายเกรียงไกร โอฐธนู
ง. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การปรับปรุงชุดทดลองการบิดของเพลากลม
วาที่รอยตรีธนพร เสาวรัตนชัย
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จ. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน วัสดุมาตรฐานสําหรับเทคนิควิเคราะห EPMA เพื่อการวิเคราะหยูเรเนียม
และทอเรียม
นางสาวโศภิต พุมพวง
ฉ. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงาน ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
นายสุนทร พิภพสุทธิไพบูลย
10.2) ประเภทโปสเตอร
ก. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชนะเลิศ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การสึกของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนทีผ่ ลิตในประเทศภายหลังทดสอบการแปรง
นายอนุชาติ ศรีจันบาล
ข. รางวัลการนําเสนอผลงาน รองระดับชนะเลิศ อันดับ 1 กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดชะมวง
นายชุติโชติ ปทมดิลก
ค. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชนะเลิศ อันดับ 2 กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบปริมาณไขมันในตัวอยางเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑ
นางสาวบุษบา วงศลา
ง. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชนะเลิศอันดับ 2 กลุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงาน การออกแบบระบบสารสนเทศฐานขอมูลบุคลากรแบบออนไลน
นายวิศาล เสรีรักษ
จ. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การพัฒนาหัวขั้วอิเล็คโทรดแบบกลาสซี่คารบอนสําหรับใชในงานวิจัย
ดานเคมีไฟฟา
นายทวีศักดิ์ จันทรดวง
ฉ. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงาน การศึกษาชวงการเปลีย่ นสีของอินดิเคเตอรจากผลของมะมวงหาวมะนาวโห
นางสาววนิดา นิลโสม
ช. รางวัลการนําเสนอผลงาน ระดับชมเชย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมตรวจจบการศึกษาสําหรับนิสติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวจุฑามาศ ศีลดํารงชัย
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6 โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub

จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น โครงการศู น ย ก ลางนวั ต กรรมแห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดวยตระหนักถึงเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบันการเรียนรูไมไดถูกจํากัดอยูแค
ในหองเรียน ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัยอีกตอไป มหาวิทยาลัยจึงตองมีบทบาทเปนกลไกในการสรางคน
และสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูใหทักษะในการหา กลั่นกรอง และสรางความรูใหมๆ สรางสรรคนวัตกรรม
พัฒนาตอยอดและเผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปยังประโยชนตอทั้งเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ทักษะชีวิตซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในยุคตอไป
ซึ่งการพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรมในประเทศใหมีความยั่งยืนตองเริ่มจากการสงเสริมใหเกิดความเปน
ผูประกอบการดานนวัตกรรมแกนิสิตนักศึกษาหรือผูประกอบการรายใหม ทั้งในดานความรูและทักษะที่
จําเปนตอการเปนผูป ระกอบการ เทคโนโลยี กระบวนการทีก่ อ ใหเกิดความคิดสรางสรรค รวมถึงการบริหาร
จัดการที่จะสามารถนําผลิตภัณฑหรือบริการไปสูโลกธุรกิจและสังคมได
โครงการไดดําเนินการตามวัตถุประสงคในการบมเพาะและสนับสนุนทั้งดานความรูและทักษะ
ที่จําเปนตอการเปนผูประกอบการ เทคโนโลยี กระบวนการที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค การบริหาร
จัดการ ความเชี่ยวชาญ และเงินทุนแก Startup ซึ่งประกอบดวยนวัตกรและผูประกอบการดานนวัตกรรม
ที่เปนคณาจารย บุคลากร นิสิต ใหความรู ความเขาใจและแรงบันดาลใจในการเปนนวัตกรและผูประกอบ
การดานนวัตกรรมกับนิสติ หารือและรวมมือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือ่ นนวัตกรรม
นอกจากนี้ ไดริเริ่มโครงการเมืองนวัตกรรมแหงสยาม (Siam Innovation District) บริเวณพื้นที่
Siamsquare ONE เพื่อทําหนาที่เปนกลไกสาคัญในการสรางบุคลากรและสรางสรรคนวัตกรรม โดยในปนี้
สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม 809 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหจัดตั้ง ศูนยกลาง
นวัตกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนศูนยในกํากับของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการผลิต
ผลผลิตหลัก (ระดับ 2)
การดําเนินงานโครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub มีเปาหมายการดําเนินงานหลัก
ในดาน Entrepreneurship Development Research to Commercial Community Development
มีผลดําเนินงานทั้งที่เปนการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และผลผลิตที่นาสนใจ สามารถสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ นําไปตอยอด เปนนวัตกรรมใหมๆ โดยสรุป ดังนี้
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• Entrepreneurship Development 35 กิจกรรม มีผูเขารวม 1,553 คน

กิจกรรมสวนใหญเปนบมเพาะ การอบรมสรางผูประกอบการดวยเทคโนโลยีผูประกอบการ
ใหคําปรึกษาและแนะนํา Startup จัดกิจกรรมใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนระหวางนักคิดและนักทํา
เปดโอกาสใหนิสิตที่สนใจไดเรียนรูและลงมือสรางสรรคธุรกิจ start-up ของตนเอง ใหความรูในดานทักษะ
ที่จําเปนในการพัฒนาธุรกิจ ตัวอยางเชนกิจกรรม CU Startup League Passionate Startup Talk
Startup Clinic Accrevo Seminar For Customer บัญชี digital 4.0 EdTech Boot Camp MEA
Innovation Traning Course Passion Startup Talk: Sharing experience working in China
เจงกอนจบ เปนตน โดยรวมผลดําเนินงานจาก 115 ทีม มีมูลคาการตลาดถึง 5,067.75 ลานบาท

• Research to Commercial 23 กิจกรรม มีผูเขารวม 1,128 คน

มีการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการนําเสนอผลงานตอนักลงทุน ผลักดันนวัตกรรมออกสูต ลาด ฝกอบรม
ใหคําปรึกษาและแนะนํา Startup การระดมทุน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสามารถสนับสนุนการระดมทุน
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จาก 15 นวัตกรรม ไดถึง 688.95 ลานบาท ตัวอยางนวัตกรรมหรือทีมที่พัฒนาจากการวิจัย อาทิ ถุงมือ
พารกินสัน Haxter Robotics Co., Ltd. ViaBus Microneedles Planta Med สังเคราะหโปรตีนในพืช
WEISSE ครีมกันแดดนวัตกรรมนาโน Meticuly กระดูกเทียมไททําเนียมสัง่ ตัด Xducation (Wise Kingdom
Co., Ltd.) เปนตน

• Community Development 29 กิจกรรม มีผูเขารวม 1,800 คน

มีการจัดกิจกรรมตางๆ หลากหลาย มุง สนับสนุนการสรางระบบนิเวศนวัตกรรมทีจ่ ฬุ าฯ เปนผูด แู ล
รวมถึงการใหใชพนื้ ที่ Co-working space สนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมอืน่ จัดกิจกรรมเพือ่ สรางประสบ
การณใหมๆ แบงคราวๆ ไดเปน 6 หัวขอ คือ 6 Student Clubs Outside Entities Organizing a Startup Events Activities Community Development CU Entities ซึ่งมีจัดดําเนินการในหลายพื้นที่
ทั้งในจุฬาฯ และพื้นที่เครือขายที่จังหวัดนาน พะเยา นครราชสีมา และที่สภาอุตสาหกรรม ดังมีตัวอยาง
กิจกรรม อาทิ On-ground Registration&Audition “TECHJAM 2018” by KBTG เพื่อคนหาสุดยอด
ผูเขาแขงขันดานเทคโนโลยี กิจกรรมเรียนไปทําไมตอนคณิตศาสตร by Inskru เพื่อจุดประกายความคิด
สรางสรรคใหครูในระบบและสรางเครือขายครู กิจกรรม Startup Roadshow (Nan) กิจกรรม Dev–Vision
สเต็ปตอพัฒนาเกม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางการเปนที่รูจักของกลุมผูพัฒนาบอรดเกมไทย กิจกรรม
Disrupted Chula: CUD & Globish เพื่อสนับสนุน Startup ที่อยูในความดูแลของ CUI ขึ้น Pitching
เพื่อให Partner เลือกเพื่อลงทุนหรือพัฒนาธุรกิจ กิจกรรม BigBrother รวมกับ สวทน. และมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตอาจารยที่อยากจะผลักดัน Startup Community ในสถาบันของตน
และสราง Network ระหวาง Startup ที่กําลังทําธุรกิจอยูและนิสิตนักศึกษาที่สนใจ
รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561
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การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักที่สําคัญของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่จะนําองคความรูอํานวยประโยชนแกสังคม รวมสรางชุมชนทางวิชาการ สรางโอกาสทางการศึกษา
บริการแกสังคมทั่วไป การใหบริการทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมสัมมนาใหความรู
ตามความตองการของสังคม การวางระบบ การเผยแพรขอมูลวิชาการตามประเด็นปญหาของสังคม
การบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของหนวยงานที่ใหบริการได 3 ประเภท คือ การบริการ
โดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน) การบริการโดยหนวยงานวิสาหกิจ และการบริการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมในสวน
ของพิพิธภัณฑภายในมหาวิทยาลัย และการบริการทางการแพทยดวย

1 การบริการวิชาการโดยสวนงาน (คณะ/สถาบัน)

สวนใหญเปนการบริการในสาขาวิชาทีห่ นวยงานนัน้ ๆ มีความถนัดเชีย่ วชาญเปนพิเศษ หรือมีความ
เกีย่ วของโดยตรง ดําเนินการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ทัง้ นี้ การนับจํานวนผูร บั บริการในบางโครงการ
ไมสามารถกําหนดผูร บั บริการไดชดั เจนหรือไมสามารถนับได เชน การประชุมสัมมนาทีไ่ มมกี ารลงทะเบียน
หรือเปดเปนเวทีอิสระ รวมทั้งการนับจํานวนเปนหนวยนับอื่น
ภาพรวมการบริการวิชาการในป 2561 ดังแสดงในตารางสรุป
ประเภทการบริการ
1. การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ที่นอกเหนือจากหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ)
2. การบริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. การบริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ใน
ลักษณะการวาจาง
4. การบริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบเก็บคาลงทะเบียน
5. การบริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบใหเปลา
6. การบริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
7. การบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม
8. การบริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
9. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
10. การบริการดานอื่นๆ
รวม

84

กิจกรรม/ ครั้งตอป
คนตอป/
โครงการ
หนวยงาน/องคกร
65
75,510
106,118 คน
52
187

36,542
578

944,448 คน
11,209 คน

416

475

35,894 คน

749

888

64,958 คน

82
222

510
8,155

225 หนวยงาน
1,491,726 คน

265
15

411
29

11,535 หนวยงาน
530 หนวยงาน

1,489

3,047

3,542

126,145

65,375 คน
2,732,018
คน/หนวยงาน
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หนวยนับอื่น

1,488,006 ตัวอยาง
1,515,382 ชิ้นงาน

1,488,006 ตัวอยาง
1,515,382 ชิ้นงาน

ตารางจําแนกรายหนวยงาน และประเภทการบริการ (เฉพาะจํานวนโครงการ และจํานวนครั้ง)
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หมายเหตุ: 1. หนวยนับการบริการของแตละประเภทการใหบริการวิชาการมีความแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของการบริการนั้น
2. จํานวนผูร บั ในหลายโครงการ เปนการบริการแบบใหเปลาทําใหบางโครงการไมสามารถนับจํานวนผูร บั บริการได

ตัวอยางโครงการบริการวิชาการ ในรอบป 2561 เชน
โครงการการใหบริการวิชาการ เรื่อง Technopreneurship and Innovation Dash up Program
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการการใหบริการวิชาการ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี รีไซเคิล เพือ่ การพัฒนาของเสียเปนแหลงทรัพยากรทดแทน และ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดลําพูน) คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการจัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติในหัวขอ A to Z of Bio-Reﬁneries Workshop
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 The First Thailand
Geography Olympiad 2018 (1st Tgeo 2018) คณะอักษรศาสตร
การประชุมวิชาการนานาชาติดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย 2561 คณะอักษรศาสตร
โครงการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 คณะวิทยาศาสตร
โครงการจัดการประชุมระดับนานาชาติสาขาวิชาเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครัง้ ที่ 6 คณะวิทยาศาสตร
โครงการจัดอภิปรายและประชุมทางวิชาการระหวางประเทศ New Zealand GMS Conference
คณะรัฐศาสตร
โครงการจัดการประชุมวิชาการระหวาง ประเทศ The KF-ASEAN Next Generation Policy Expert
Network 2018 คณะรัฐศาสตร
โครงการอบรม เรื่อง การดูแลรักษาตนไมใหญในงานภูมิทัศนเมืองหลักสูตร 5 วัน ระดับผูจัดการ/
หัวหนางาน รุนที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โครงการฝกอบรม CommDe Preparatory Courses ปการศึกษา 2561 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โครงการ Chulalongkorn Business School Study Abroad Program 2018 in Tohoku
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
โครงการอบรมหลักสูตร Kyoto University, Asia Business Leader Project 2017 คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
โครงการประชุมนานาชาติ The 6th International Conference Lifelong Learning for All 2018
(LLL 2018) Workplace Learning: HR Approach to Lifelong Learning Skills Development
for Workforce คณะครุศาสตร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 Asia Paciﬁc Regional Congress 2017
Inclusiveness and Sustainable Development คณะครุศาสตร
• โครงการสัมมนาวิชาการและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “Fusion Communication:
th

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanizing Social lssues in the Multidimensional Augmented Reality, Animation,
Comics and Multisensory Communication” คณะนิเทศศาสตร
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2018 Globcom Project Annual Symposium:
Creating a Positive Communication Climate for Unconventional Energy Sources”
คณะนิเทศศาสตร
โครงการอบรมหลักสูตร Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0 รุนที่ 1
คณะเศรษฐศาสตร
โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรการเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุน ที่ 67 คณะเศรษฐศาสตร
โครงการให บ ริ ก ารตรวจพิ เ ศษทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาธิ น อกเวลาราชการ การบริ ก ารตรวจ
Immunohistochemistry สําหรับ PD-LI Biomarker ดวย DAKO 28-8 Antibody และ 22C3
Antibody ในผูปวยโรคมะเร็งที่รักษาอยูนอก รพ. คณะแพทยศาสตร
โครงการจัดประชุมวิชาการ 8th Chulalongkorn Advanced Pelvic Floor Surgery Training
in Soft-Cadaver Surgical Trainging Center คณะแพทยศาสตร
โครงการฝกอบรมนานาชาติ Ceva University Poultry Asia 2018 คณะสัตวแพทยศาสตร
โครงการสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Infectious Disease Symposium
เรื่อง “The Fifty Shades of Interpretations” คณะสัตวแพทยศาสตร
โครงการประชุมวิชาการ CU-TMDU Joint Symposium (The 3rd - International Symposium
in Geriatric Dentistry: Application from Research to Clinic for the Elders) คณะทันตแพทยศาสตร
โครงการการศึกษาตอเนือ่ งทางทันตกรรมรากเทียม Dental Implant (CE) รุน ที่ 7 คณะทันตแพทยศาสตร
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Cardimetabolic Diseases ครั้งที่ 9: choose
antimicrobials wisely to improve patient safety คณะเภสัชศาสตร
โครงการอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality (Encore) Fundamentals Behind
Pharmaceutical Speciﬁcation and Evaluation of Certiﬁcate of Analysis คณะเภสัชศาสตร
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาผูน าํ โลกรุน ใหม TIJ-IGLP Harvard Law School-Faculty
of Law, Chulalongkorn University Student Workshop for Next-Gen Global Policy
Leaders คณะนิติศาสตร
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• โครงการอบรม ASEAN Business and Investment Law Training Course คณะนิติศาสตร
• โครงการอบรมปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร
• โครงการฝกอบรมการพยาบาลผูปวยวิกฤต รุนที่ 9 คณะพยาบาลศาสตร
• โครงการอบรมการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
• โครงการตรวจหาปริมาณ CD4 ปริมาณเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัสดื้อยาในผูติดเชื้อเอชไอวี ป 2561
คณะสหเวชศาสตร
• โครงการประชุมวิชาการประจําป 2nd Annual Conference on New Frontiers in Clinical
Biochemistry & Molecular Medicine for Aging Society คณะสหเวชศาสตร
• โครงการเตรียมการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ จิตวิทยา คณะจิตวิทยา
• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ป พ.ศ. 2561 The 8th International Conference on Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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and Exercise Science Toward Sports and Exercise Science in the Modern World
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
โครงการทดสอบวิ เ คราะห ก ารเคลื่ อ นที่ ใ นแนวดิ่ ง ตามหลั ก การกี ฬ าชี ว กลศาสตร ก ารกี ฬ า
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
โครงการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 33 เรือ่ ง พลิกโฉมหองสมุด:
สรรคสรางอนาคตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการเรียนรู สํานักวิทยทรัพยากร
โครงการการผลิตผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย (ปที่ 3) สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร The Asian MetaCentre Training Workshop on “Demographic
Analysis with Computer Application to Aging Societies” วิทยาลัยประชากรศาสตร
โครงการงานสานพลังเพือ่ อนาคตประเทศไทย: ยุคเด็กเกิดนอย สังคมสูงวัย วิทยาลัยประชากรศาสตร
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติประจําป 2561 เรื่อง การเปลี่ยนผานไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ปฏิบัติการ ความรูและกระบวนนโยบาย สถาบันวิจัยสังคม
โครงการสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค ก รเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากรภาครั ฐ
สถาบันวิจัยสังคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนทุนบริการสุขภาพเพื่อความเปนธรรมและ
ประสิทธิภาพ” วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนางานประจําสูง านวิจยั Routine to Research (R2R)
ครั้งที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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• โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ป 2560 เรือ่ ง Learning and Assessment in ELT:
Challenges and Opportunities สถาบันภาษา
• โครงการสรางและพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทัว่ ไปทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สําหรับศูนยทดสอบ
ทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2561 สถาบันภาษา
• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Seasia 2017 Conference “Unity in Diversity: Transgressive
Southeast Asia” สถาบันเอเชียศึกษา
• โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Knowing Bangladesh: The Future of The Bay of Bengal
People Contact สถาบันเอเชียศึกษา
• โครงการเพิม่ กําลังการผลิตนํา้ ผลไมนาํ้ ตาลตํา่ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร
• โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Plastic Processing and Compounding Technical Seminar
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
• โครงการตรวจวัดและพิสจู นการใชพลังงาน บริษทั เครสโก คอรปอเรชัน่ จํากัด สถาบันวิจยั พลังงาน
• โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพ Line CAL (กาซธรรมชาติและไอนํ้า)
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด สถาบันวิจัยพลังงาน
• โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีตนแบบการขยายพันธุปะการังออนเพื่อฟนฟู
แนวปะการังและสรางแหลงทองเที่ยวทางทะเลเชิงวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
• โครงการบริการวิชาการ เรือ่ ง การทดสอบวิธกี าร Ultrasonic เพือ่ ปองกันการลงเกาะของเพรียงหิน
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
• โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง สถานการณและการจัดการ: ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
ในประเทศไทย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
• การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Remediation of As contamination and geological modeling”
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
• โครงการอบรมความรูแ ละทักษะการใชภาษาไทย ประจําปงบประมาณ 2561 สถาบันภาษาไทยสิรนิ ธร
• โครงการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธร
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา เปนพี่เลี้ยงกับ
•

โรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ปงบประมาณ 2561 ศูนยเครือขาย
การเรียนรูเพื่อภูมิภาค
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture
of Longevity สถาบันไทยศึกษา
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2 การบริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจ

การบริการวิชาการโดยหนวยงานวิสาหกิจเปนการบริการเฉพาะดาน โดยมีแนวคิดของการนําศักยภาพ
ที่มหาวิทยาลัยมีอยูทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสถานที่ มาบริหารจัดการใหเกิดรูปแบบที่ชัดเจน มีความ
เปนอิสระคลองตัว สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผูรับบริการไดมากขึ้น ขณะนี้
มีหนวยงานวิสาหกิจทั้งหมด 5 แหง โดยที่มีการควบรวมสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนวิสาหกิจเดียวกัน ผลการดําเนินงานโดยสรุปในป 2561 ดังนี้
1. ศูนยทดสอบทางวิชาการ ดําเนินการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอบแบบตางๆ พัฒนาแบบ
ทดสอบ สรางแบบทดสอบมาตรฐาน ดําเนินการจัดสอบ ประเมินผลการทดสอบ และเผยแพรความรู
ดานเทคนิคและวิธีการทดสอบ จัดทําขอสอบ และบริการดานอื่นๆ
ในป 2561 ดําเนินกิจกรรมรวม 12 โครงการ เปนการจัดโครงการทดสอบทักษะทางภาษา
ความรูความถนัดวิชาการ ทั้งที่จัดเองและรวมมือกับหนวยงานภายใน และภายนอก การจัดสอบคัดเลือก
เขาศึกษา เขาทํางาน หรือเลื่อนระดับ โครงการที่นาสนใจในปนี้ มีโครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อออกขอสอบ และจัดสอบความรูความถนัดตามความประสงคของหนวยงาน
เพื่อคัดเลือกบุคลากรหรือเลื่อนตําแหนง เชน สํานักงาน ก.พ.ร. บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังมีโครงการจัดทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proﬁciency) ทั้งที่เปน
Paper-based Testing และ Computer-based Testing มีผูเขาเขารวมทดสอบ 54,464 คน โครงการ
จัดทดสอบความรูและความถนัดทางวิทยาศาสตร CU-ATS (Chulalongkorn University Aptitude
Test for Science) โครงการจัดทดสอบความรูความถนัดทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร CU-AAT
(Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) โครงการจัดทดสอบความรูและความถนัด
ทางการออกแบบ CU-TAD (Chulalongkorn University Test of Aptitude in Design) เปนตน
2. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหบริการจัดหาและจําหนายหนังสือทั้งภาษาไทย
และตางประเทศ ตําราเรียนและหนังสือทั่วไป ตลอดจนสื่อสรางสรรคตางๆ จากสํานักพิมพคุณภาพทั่วโลก
ปจจุบนั ศูนยหนังสือมีทที่ าํ การและรานเครือขายกระจายอยูต ามจังหวัดตางๆ เพือ่ ใหครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าค
และยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อบรม สัมมนา สงเสริมนิสัยรักการอาน และคืนประโยชนใหแกสังคมอยาง
ตอเนื่อง
ในปนี้ นอกจากการจัดจําหนาย ยังมีการจัดกิจกรรมรวม 105 กิจกรรม สวนใหญเปนการสงเสริม
การอานและสรางประโยชนตอสังคม ใหหนวยงานภายนอกมาเรียนรูศึกษาดูงาน 18 หนวยงาน โดยปนี้
มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่ รางเสริมการอานและสรางประโยชนตอ สังคมมากมาย เชน การจัดทําวิดโี อแนะนํา
หนังสือทรงคุณคา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเดือนตุลาคม 2560
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วัตถุประสงค เพื่อนอมรําลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรม “มอบหนังสือเปนสื่อแทนใจ” ใหนองโรงเรียน
บานแดงนอย จ.ขอนแกน กิจกรรม ใสบาตรหนังสือ ครั้งที่ 11 “เหนือหลา ร.9 ลนเกลา ร.10 กิจกรรม
เพื่อสังคม สําหรับเด็ก และเยาวชน เมืองเด็กสัญจร เปนตน
3. ศูนยบริการวิชาการ ใหบริการโดยการนําความรูแ ละวิทยาการของมหาวิทยาลัย ไปใหคาํ ปรึกษา
แนะนําแกหนวยงานภายนอก ในลักษณะทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทีค่ ณาจารยมคี วามเชีย่ วชาญ
ขณะเดียวกันสรางโอกาสแกอาจารยและนักวิจยั ใหสามารถนําความรูแ ละประสบการณมาพัฒนาวิทยาการ
ตอไป การบริการจําแนกเปน 3 งานหลัก ไดแก งานศึกษาวิจัยและใหคําปรึกษา งานพัฒนาและออกแบบ
ทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร และงาน
ฝกอบรมสัมมนา เปนการดําเนินงานรวมกับทั้งกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
โดยในปนี้ มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ดดาํ เนินการทัง้ หมด 296 โครงการ/กิจกรรม ดังตัวอยาง
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพดวยระบบฐานขอมูล (BIM) ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมและสัมมนา
ทางวิชาการในงาน Celebration of the 2018 International Day for the Ozone Layer Protection
and Associated Activities to Support Conservation of the Stratospheric Ozone Layer
โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2562-2566 และสถาปตยกรรมองคกรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โครงการ
ศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานขยะ โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
4. สถานีวิทยุ เปนสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ใหบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา สงกระจายเสียง
ในระบบเอฟเอ็มสเตอริโอ มัลติเพล็กซ คลื่นความถี่ 101.5 MHz และสามารถรับฟงจากเว็บไซต www.
curadio.chula.ac.th เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู สาระบันเทิง อยางมีคุณภาพ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และใหการศึกษาแกประชาชนทั่วไป และยังมีการเผยแพรรายการดานภาพ ผลิตรายการโทรทัศนและสื่อ
ประชาสัมพันธ การบันทึกเทป และการถายทอด การออกอากาศสดในสื่อสังคมออนไลนตางๆ โดยผลิต
รายการที่หลากหลาย ทั้งรายการประเภทขาว ความรู บันเทิง สารคดีความรู รายการความรูเกี่ยวกับสาขา
อาชีพตางๆ รายการพิเศษ
ในรอบป 2561 ไดมีโครงการเสริมสรางความรูและพัฒนา ใหแกเด็ก เยาวชน ดังนี้ โครงการ
ตามรอยพอวิถีการเรียนรูสูเยาวชน ครั้งที่ 6 โครงการสัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค ประจําป 2561
โครงการสนามสนุก.สื่อสรางสรรคเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โครงการผลิตรายการโทรทัศน Cu on
the Road Season 2
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5. โรงพิมพ ใหบริการงานพิมพหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ อยางมีคุณภาพ คุมราคา ดวย
อัธยาศัยที่ดี สามารถตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ และเอกชน และเปน
แหลงศึกษา สังเกตการณและหองปฏิบัติการทางการพิมพของสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการพิมพ และ
สํานักพิมพ ใหบริการคัดเลือกและจัดพิมพตนฉบับหนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อเผยแพรสู
สาธารณชนทั่วไป ผานกระบวนการจัดพิมพหนังสือที่เปนขั้นตอน และการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ
ที่ไดมาตรฐาน โดยไดจัดพิมพหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปละกวา 100 เรื่อง จัดจําหนายหนังสือ
ในงานสัปดาหหนังสือตางๆ
โดยที่มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ทั้ง 2 แหง พบวาไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลและพฤติกรรมผูบริโภค
อันสงผลตอธุรกิจสํานักพิมพและโรงพิมพ นอกจากนี้ วิสาหกิจทั้งสองแหงยังมีภาระงานที่ซาซอนกัน
การประสานความรวมมือยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ จึงเห็นควรพิจารณาการควบรวม
เปนวิสาหกิจเดียวกัน
สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 809 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบ
ใหควบรวมสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3 การบริการวิชาการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ โดยผานกิจกรรมตามวาระโอกาสตางๆ ทั้งที่
จัดขึน้ โดยตรง หรือดําเนินการรวมกันหลายหนวยงาน โดยดําเนินการทัง้ กิจกรรมวิชาการ สรางความตระหนักรู
เสริมสรางความคิด เสนอทางเลือกในประเด็นที่เปนปญหา โดยอาศัยความรูความเชี่ยวชาญในแตละดาน
ของคณะ สถาบัน และหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีความพรอม ทั้งองคความรู สถานที่
คณาจารย บุคลากร นิสติ และมีการพัฒนาเพือ่ สรางองคความรูใ หมๆ รวมถึงการเปนแหลงเรียนรูแ ละรวบรวม
ความรู  ต  า งๆ เพื่ อ ให ผู  ส นใจ ได เ ข า มาศึ ก ษาหาความรู  แ ละนํ า ไปใช โดยมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ใ ห ค วามรู 
ทัง้ ประวัตศิ าสตร การแพทย เทคโนโลยี ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม และยังมีการบริการในลักษณะหนวยงาน
ดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจดั ทําโครงการ CU Social Engagement ภายใตแผนยุทธศาสตรจฬุ าฯ
เพื่อสงเสริมกิจการพันธกิจสัมพันธสูสังคม
3.1 โครงการ CU Social Engagement
ภายใตแผนยุทธศาสตรจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 มหาวิทยาลัยไดมกี ารดําเนินการ
เพื่อสงเสริมยุทธศาสตร “สรางเสริม สังคมไทย” ที่มุงเนนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ที่เขาถึงไดของทุกคนในสังคม มุงสรางสรรคสังคมไทยสูสังคมอุดมปญญา (Knowledge & Innovation
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Society) ใหมหาวิทยาลัยเปนผูนําเชิงรุกในการชี้นําและตอบปญหาแกสังคม รวมทั้งดําเนินงานในดาน
การแสดงความรับผิดชอบและตอบสนองตอสังคมไทย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการเปน
“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” อยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินโครงการ CU Social Engagement ขึ้น ภายใตหลักการสําคัญของ
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 4 ประการ คือ (1) การรวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน
(2) การเกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (3) เกิดการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน (4) การเกิด
ผลกระทบ ที่ดีและประเมินวัดผลได

พันธกิจสัมพันธภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Internal) มุงเนนการสรางความผูกพัน และ
สรางเสริมสุขภาวะใหกับประชาคมจุฬาฯ ในดานตางๆ เชน อาหาร สภาพแวดลอมบรรยากาศ โดยใช
องคความรูท มี่ อี ยูใ นองคกรดูแลบุคลากร นิสติ ใหมสี ขุ ภาวะทีเ่ หมาะสมทัง้ ในผูท มี่ สี ขุ ภาพดี และผูท มี่ ปี ญ
 หา
สุขภาพ ครอบคลุมทั้งดานรางกายและจิตใจ พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดีของประชาคม
พันธกิจสัมพันธทสี่ รางความผูกพันกับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (External) เนนการสราง
ความสัมพันธระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับชุมชนและองคกรภายนอก ในพืน้ ทีต่ า งๆ ภายในประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งในพื้นที่นาน สระบุรี เกาะสีชัง และรอบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (สามยาน สวนหลวง สยามสแควร) ในลักษณะของการนําองคความรูและความเชี่ยวชาญ
ตามศาสตรตางๆ ของสวนงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปบูรณาการรวมคิด รวมทํา รวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ ยางสรางสรรค เพือ่ ใหเกิดแนวทางหรือกระบวนการในการจัดการปญหาไดตามความตองการชุมชน
อยางแทจริง ตลอดจนทําใหชุมชนสามารถพัฒนาและดูแลตนเองไดอยางยั่งยืน
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สําหรับในปงบประมาณ 2561 การสรางพันธกิจสัมพันธกับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
(External) มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานโดยผลักดันและสนับสนุนสวนงานใหดําเนินงานดานพันธกิจ
สัมพันธเพื่อสังคมภายใตโครงการ CU Community Engagement ซึ่งมีโครงการดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน 19 โครงการ ตัวอยางเชน
พื้นที่จังหวัดนาน: โครงการสรางตนแบบการฟนฟูและพัฒนาวิถีการเกษตรนาน ปที่ 2
พื้นที่จังหวัดสระบุรี: โครงการ CU Community Engagement สงเสริมยุทธศาสตรจังหวัด
สระบุรี ป 2561-2564: โครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม” ในสถานศึกษา จ.สระบุรี
พืน้ ทีเ่ กาะสีชงั จังหวัดชลบุร:ี โครงการอบรมชุมชนและเยาวชนเกาะสีชงั ฟน ฟูปะการังเกาะสีชงั เกาะรานดอกไม ดวย “แผนปลูกปะการัง” และ “โดมปะการัง” จากวัสดุทองถิ่นราคาถูก
พื้นที่กรุงเทพมหานคร: โครงการนวัตกรรมชุมชน “บานสุขภาพ จุฬาฯ” เพื่อสงเสริม พัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยความรวมมือของชุมชน รอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังไดมีการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินโครงการสํารวจและประเมินการปนเปอน
สารเคมีการเกษตรในผลผลิตและพื้นที่ทางการเกษตร เพือ่ สรางความตระหนักและตืน่ ตัวตอการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรปลอดสารเคมีในจังหวัดนาน และ โครงการสารฆาวัชพืชทีต่ กคางในปูนา Esanthelphusa nani
(Naiyanetr, 1984) และอาหารพืน้ เมืองจากปูนาในจังหวัดนาน กับความตระหนักรูข องชุมชนตอความเสีย่ ง
จากการบริโภค

•
•
•
•

สวนพันธกิจสัมพันธภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Internal) มหาวิทยาลัยไดมีการผลักดัน
และขับเคลือ่ นการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาวะตางๆ ใหเกิดขึน้ กับนิสติ และบุคลากรภายในจุฬาฯ
ผานโครงการตางๆ เชน (1) โครงการประเมินสุขภาพเบื้องตนในนิสิตใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2) โครงการพัฒนาแบบสํารวจบรรยากาศทางสังคมในดานความรุนแรง กลัน่ แกลงคุกคาม ความไมเสมอภาค
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และสมดุลในชีวิตของนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
ซึ่งจุฬาฯ มุงเนนใหความสําคัญกับนิสิต บุคลากร โดยสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในฐานะแกนนําเครือขายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) กลุมภาคกลางดวย
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3.2 การบริการวิชาการตามวาระโอกาส
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสในการแสดงขอคิดเห็นทางวิชาการผานสือ่ ตางๆ ในเหตุการณ
หรือประเด็นที่เปนที่สนใจในสังคม เปนที่ใหคําปรึกษาในกิจการหรือประเด็นปญหาโดยขอคิดเห็นทาง
วิชาการสามารถนําไปใชแกปญ
 หาใหความกระจาง เปนแหลงขอมูลทางวิชาการทีน่ กั สือ่ สารมวลชนใหความ
สนใจสอบถาม ครอบคลุ ม หลายประเด็ น ที่ มี อ งค ค วามรู  ห รื อ ผู  เ ชี่ ย วชาญ ในหลายวาระโอกาสได
จัดกิจกรรมในประเด็นที่เปนที่สนใจ
กิจกรรมทีเ่ ปนทีส่ นใจ อาทิ แถลงขาวตอบโจทยสงั คม โรคพิษสุนขั บา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนประธาน และการแถลงขาว “ตอบโจทยสังคม โรคพิษสุนัขบา”
ดวยความรวมมือศูนยวทิ ยาศาสตรสขุ ภาพอุบตั ใิ หม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ สภากาชาดไทย สํ า นั ก โรคติ ด ต อ ทั่ ว ไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองสงเสริมการประกอบการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สัตวแพทยเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อสรางความรูความเขาใจให
กับประชาชน แนะนํานวัตกรรมการทําหมันสุนขั โดยไมตอ งผาตัด การออกหนวยใหบริการในโครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ของชมรมตอตานโรคพิษสุนัขบา สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร เปนโครงการ
ที่นิสิตดําเนินการมาอยางตอเนื่องกวา 20 ปแลว มีนิสิตกวา 180 คน ออกหนวยหลายตําบล ของ
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โครงการคลินกิ ทันตกรรมเคลือ่ นทีพ่ ระราชทาน โดยมูลนิธปิ ด ทองหลังพระ และมูลนิธแิ มฟา หลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะทันตแพทยศาสตร ลงพื้นที่อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี โดยใหบริการ
ในพืน้ ที่ 5 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอสายบุรี อําเภอไมแกน อําเภอมายอ อําเภอกะพอ และอําเภอปะนาเระ
โดยมีผูเขารับบริการมากกวา 2,000 คน
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งานเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 11 เรื่อง “สัตวโลกที่ถูกคุกคาม:
วาระที่รอการแกไข” จากประเด็นขาวการลาสัตวปาในเขตรักษา
พันธุสัตวปา ทุงใหญนเรศวร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
ที่กลายเปนกระแสที่สังคมใหความสนใจ ในประเด็นการลาสัตว
หายากใกลสญ
ู พันธุ ไดแก เสือดํา ไกฟา และเกง การบุกรุกปาสงวน
ความหละหลวมของการปฏิบัติงาน ในการเสวนาไดวิเคราะห
ปรากฏการณนี้จากหลายมุมมอง
การใหความรูเรื่อง “ใบกะเพรา สวิมมิงแคร” โดย ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล ในรายการ
“หมอ on air” ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 Family (ชอง 13) เกี่ยวกับเจลปองกันผิวฟนจากกรด
คลอรีน ลดการเสียวฟนและการทําลายเคลือบฟนขณะวายนํ้า
การใหความรูใ นเรือ่ ง “หลากหลายความเชือ่ เรือ่ งกางปลาติดคอ และวิธกี ารรักษา” และเรือ่ ง “กลืน
นํา้ ลายผิดวิธที าํ ใหฟน ยืน่ จริงหรือไม ในรายการ “รูเ ทารูท นั ” ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบเี อส โดย ผศ. (พิเศษ)
พญ.ภัทรนฤน มหัสธนสกุล คณะแพทยศาสตร และ ผศ.ทพ.ดร. ชิษณุ แจงศิริพันธ คณะทันตแพทยศาสตร
งานเสวนาเรื่อง “ภารกิจตามหาหมูปา ถํ้าหลวง จังหวัดเชียงราย: ภาษา แผนที่ และเทคโนโลยี
ทางภูมศิ าสตร” จัดโดยภาควิชาภูมศิ าสตร คณะอักษรศาสตร ฟงเรือ่ งเลาจากประสบการณจริงของผูป ฏิบตั ิ
งานทัง้ เบือ้ งหนาและเบือ้ งหลัง โดยนักธรณีวทิ ยา คุณหมอนักประดานํา้ และทีมนักวิเคราะหดา นภูมศิ าสตร
และภูมสิ ารสนเทศ จากกรมทรัพยากรธรณี กรมแพทยทหารเรือ Aerospace Mapping บริษทั จีโอทาเลนท
จํากัด และบริษัท จีไอเอส จํากัด
3.3 พิพิธภัณฑ
จัดตั้งขึ้นเพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกผูสนใจ และพิพิธภัณฑ
บางแหงจัดตั้งเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนตลอดทั้งป
พิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร: ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองตางๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ ความสัมพันธ และการประยุกต ภายใต
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาจําแนกเปนหองแสดงนิทรรศการยอย ดังนี้
o พิพิธภัณฑหอยทากของไทย: แสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย
o พิพิธภัณฑแมลง: รวบรวมแมลงจากทั่วประเทศไทย ตัวอยางแมลงหายาก
o พิพิธภัณฑเตา: แสดงตัวอยางเตาทั่วไป เตาหายากใกลสูญพันธุ
o พิพิธภัณฑสัตวไมมีกระดูกสันหลัง: ตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ที่มาจากงานวิจัยและ
สื่อการเรียนการสอน
พิพิธภัณฑธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร: ตัวอยางและวัฏจักรของหินแร ซากดึกดําบรรพ
ตางๆ รวมทั้งไดโนเสาร และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ

•

•
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• พิพิธภัณฑพืชศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ คณะวิทยาศาสตร: หอสมุดพรรณไม นิทรรศการ
ความหลากหลายของพืช และเปนที่ปฏิบัติงานวิจัย
• พิพธิ ภัณฑเทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร: วิวฒั นาการของกลองถายภาพและภาพถาย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการพิมพและวัตถุพิมพ
• หอประวัติและหอเกียรติยศ คณะสัตวแพทยศาสตร: ประวัติความเปนมา การกอตั้งคณะ
แสดงรายนามคณบดี รวมทั้งเกียรติประวัติตางๆ ของบุคลากรและนิสิต
• พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน คณะทันตแพทยศาสตร: ประวัติ รูปภาพอาจารยและ
นิสิตรุนแรกๆ รวมทั้งเอกสาร และเครื่องมือเครื่องใชทางทันตกรรม
• พิพธิ ภัณฑรา งกายมนุษย คณะทันตแพทยศาสตร: รางกายและชิน้ สวนของมนุษย ดวยเทคนิค
plastinated human bodies
• พิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร: ชิ้นเนื้อและอวัยวะตางๆ รวมทั้งหุนจําลอง
ทางการแพทย และแผนภาพอวัยวะ
• พิพธิ ภัณฑสถานออรโธปดกิ ส คณะแพทยศาสตร: เนือ้ งอกและมะเร็งกระดูก หุน กระดูกสันหลัง
กายอุปกรณ
• พิพิธภัณฑกุมารศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร: ตัวอยางและอุปกรณสําหรับแสดงประวัติ
ความเปนมาในดานกุมารศัลยศาสตร
• หอประวัติ คณะแพทยศาสตร: ประวัตกิ ารกอตัง้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตร
• พิพิธภัณฑสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร: ประวัติเภสัชกรรมไทย อุปกรณการทํายาไทยตั้งแต
สมัยทวาราวดี เครื่องยาไทย สมุนไพร วิวัฒนาการรูปแบบการใชยาจากสมุนไพร
• หอพระไตรปฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร: พระคัมภีรพระไตรปฎกที่บันทึกดวยอักษร
ของชาติตางๆ พรอมพระคัมภีรบริวาร
• พิพิธพัสดุไท-กะได คณะอักษรศาสตร: แสดงขอมูลงานวิจัยเชิงสํารวจทางดานภาษา
วัฒนธรรม และเครื่องแตงกาย ของกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาตระกูลไท-กะได
• หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ และชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี: บริการ
เกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทย
• เรือนไทยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: เปนหมูเรือนไทยที่สรางดวยศิลปะของเรือนเครื่องสับ
ที่มีสัดสวนสวยงาม ประกอบดวย เรือนเครื่องดนตรีไทย เรือนเครื่องจักสาน เรือนแสดงศิลปวัตถุ
• พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย จ.เชียงใหม: นิทรรศการเกี่ยวกับพระปฐมวงศที่สืบเชื้อสาย
ในการครองเมืองเชียงใหม พระประวัติและของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจาดารารัศมี รวมทั้ง
เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมลานนา
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• หอศิลปจามจุรี: จัดแสดงและเผยแพรผลงานทางศิลปะสูสาธารณชน
• พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี: เปนพระราชฐานสรางขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เปนโบราณสถาน และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร จัดแสดงงานตามวาระโอกาส
• พิพิธภัณฑชลทัศนสถาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี: ขอมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง
• หอศิลปวิทยนิทรรศน: แหลงความรูทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นิทรรศการทางทัศนศิลป
• พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย: เปนอาคาร 5 ชั้น จัดแสดงหองรอยเรื่องจามจุรี 100 ปจุฬาฯ

หองอุทยานจามจุรี หองศาสตรแหงมหาวิทยาลัย และโถงแสดงงานศิลปะของคณาจารย นิสิต และ
ศิลปนรับเชิญ
หอเกียรติยศ คณะวิศวกรรมศาสตร: แสดงประวัติความเปนมาของคณะวิศวกรรมศาสตร
3.4 หนวยงานดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ทีใ่ หบริการดานการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพ ทีส่ งั กัดมหาวิทยาลัย
และสังกัดภายใตคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นๆ
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร: บริการดูแลรักษาพยาบาลผูป ว ยเฉพาะทาง ดานทันตกรรม
โรคในชองปาก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมทั้งบริการดานการวิจัยและ
ทันตสารสนเทศ ศูนยขอมูลขอสนเทศทางทันตแพทยศาสตร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน (โอสถศาลา): ใหคําปรึกษา จําหนายยา อุปกรณทางการแพทย
โรงพยาบาลสัตวเล็ก: ใหบริการในการดานสุขภาพ ตรวจรักษาสัตว คลินิกฉุกเฉินนอกเวลา
โรงพยาบาลปศุสัตว จ.นครปฐม: บริการตรวจรักษาโรคปศุสัตวและสัตวเล็ก ฝกงานทางคลินิก
งานบริการฟารม สนับสนุนงานวิจัย รวบรวมและการสรางองคความรูใหมในวิชาการดานปศุสัตว
หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร): ประกอบดวย
คลินิกเทคนิคการแพทย คลินิกกายภาพบําบัด และคลินิกโภชนาการและการกําหนดอาหาร ใหบริการ
ตรวจวิเคราะหทางเทคนิคการแพทย บริการทางดานกายภาพบําบัด การบริการดานโภชนาการและ
การกําหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร ใหบริการโดยคณาจารย และนักวิชาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกตองตามหลักวิชาการ รวดเร็วดวยคาบริการที่เหมาะสม
ศูนยประเมินทางจิตวิทยา: บริการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยาใหแกหนวยงานตางๆ พัฒนา
แบบประเมิ น เผยแพร ค วามรู  ท างจิ ต วิ ท ยา บริ ก ารตรวจและวิ เ คราะห ข  อ สอบหรื อ อ า นคํ า ตอบ
ขอมูลงานวิจัย โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยา
ศูนยสุขภาวะทางจิต: เพื่อการบูรณาการองคความรูทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการใหบริการ
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางสุขภาวะทางจิต โดยเปนศูนยดานจิตวิทยาแหงแรกในประเทศที่ใหบริการ
ทัง้ ดานการเรียนการสอน วิจยั และบริการวิชาการอยางครบวงจร ประกอบดวยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

•
•
•
•
•
•
•
•
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แบบรายบุคคลและแบบกลุม บริการสายดวนเยียวยาจิตใจ บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการหองทดลอง
ทางจิตวิทยา และบริการแหลงฝกประสบการณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: บริการรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บตางๆ แก
นิสิต บุคลากร และเปดบริการแกบุคคลทั่วไป โดยไดรับความรวมมือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จากคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร และการสงตอ
กรณีฉุกเฉินหรือผูปวยหนักจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

•

• ศูนยกฬี าแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ใหบริการทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพพลานามัย ทัง้ บริการสถานที่

และอุปกรณการออกกําลังกาย ใหคาํ ปรึกษา อบรมทักษะ การจัดแขงขัน การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
จัดโปรแกรมการออกกําลังกาย

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

99

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย ............................................ 101
1.1 การทํานุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ...................................................................................... 102
1.1.1 งานดานพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป) .............................. 102
1.1.2 งานดานพิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป .................................................... 105
1.1.3 งานดานประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย ........................................................................... 110
1.2 ศาสนาและคุณธรรม .............................................................................................................. 113
1.2.1 กิจกรรมทางศาสนาที่ดําเนินการเปนประจําตอเนื่อง .................................................. 114
1.2.2 กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ......................................................................... 118
2 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ....................................... 120

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

101

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบสานและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจหลักอยางมาโดยตลอด
มีงานทางวิชาการและการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ปจจุบันมีสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย งานพัฒนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดานพิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป งานดานประวัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมทางดานศาสนาและคุณธรรม ซึง่ มีธรรมสถานและกลุม หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเปน
ผูรับผิดชอบ เชน สถาบันไทยศึกษา ศูนยพุทธศาสนศึกษา เปนตน
อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมและโครงการตางๆ ทางดานศิลปวัฒนธรรมทีด่ าํ เนินการโดยคณะ สถาบัน หนวย
งานตางๆ และองคการบริหารสโมสรนิสิตฯ อีกเปนจํานวนมากดวย

1 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย

1.1 การทํานุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประกอบดวย งานดานพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป) งานดาน
พิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป และงานดานประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย
1.1.1 งานดานพัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป)
มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมตางๆ ดานศิลปวัฒนธรรมทางตลอดทั้งป เพื่อใหเปนไปตาม
พันธกิจและปณิธานในการทํานุบํารุง อนุรักษ และสงเสริม รวมทั้งเสริมสรางบรรยากาศทางศิลปะ
และวัฒนธรรมแกชุมชนภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบ และสังคมโดยรวม ใหเอื้อตอการรับรส
ทางศิลปะ รวมทั้งมุงสงเสริม คนควา อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ เพื่อสงเสริมให
มหาวิทยาลัยสามารถรักษามาตรฐานวิชาการทางศิลปะ รวมทัง้ สรางเสริมนวัตกรรม เพิม่ เติมพืน้ ทีก่ ารเรียนรู
ที่สรางสรรค เปนหลัก และนําสังคม ทําใหมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมมีลักษณะเปนชุมชนทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ในป 2561 มีการดําเนินงาน ดังนี้
(1) จัดรายการวิทยุทางดนตรีไทย 2 รายการ ทางสถานีวทิ ยุจฬุ าฯ FM 101.5 MHz
ไดแก รายการ “จุฬาวาทิต” และ “ดนตรีไทยมีคุณอดุลยคา” ทุกวันเสารและอาทิตย
โดยผูอํานวยการสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรมเปนผูดําเนินรายการ รวมกับวิทยากรอาจารย ดร.สิริชัยชาญ
ฟกจํารูญ (ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย) รวม 100 ครั้งตอป ผูสนใจรับฟงเปนจํานวนมาก
และยังมีการเผยแพรออนไลน
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(2) รายการแสดง ฟงดนตรีทจี่ ฬุ าฯ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป “รายการจุฬาวาทิต”
จัดขึน้ เปนประจําทุกวันศุกรแรกของเดือนรวม 12 ครัง้ มีรายการแสดงสลับกันระหวาง
ดนตรีและนาฏศิลปไทยแบบประเพณีนิยม (รายการจุฬาวาทิต) กับการแสดงดนตรีและนาฏศิลปรวมสมัย
โดยมีแนวคิดหลักคือการผสมผสานดนตรีตะวันตกและดนตรีอื่นๆ โดยใชบทเพลงและกลิ่นอายของดนตรี
และศิลปวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ดําเนินการถายทอดสดผานสื่อมัลติมีเดีย และสามารถขยายฐานผูชมสูง
ขึ้นจากผูชมในหอแสดงดนตรี 3,600 คนตอป เปนผูชมผานชองทางอื่นอีกประมาณ 120,000 คนตอป
ดังตัวอยาง เชน รายการแสดงสยามดุริยางค เครื่องสาย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรอรรถ จันทรกลํ่า
รายการแสดงจามจุรี String Quartet โดย รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย ขันธศิริ และคณะ รายการแสดง
สักวา เรื่องเงาะปา โดยสโมสรสยามวรรณศิลป
(3) การแสดงปพาทยดึกดําบรรพ
เปนรายการแสดงที่จัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคมของทุกป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีกับวงดนตรีพิเศษบานปลายเนิน และทรงดนตรีพระราชทานในการขับรอง
และบรรเลงดนตรีไทยชุด “เพลงสิบสองภาษา” ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธพระราชทาน บรรเลงโดย
วงสายใยจามจุรี ซึ่งเปนวงดนตรีของคณาจารย บุคลากร และนิสิตเกา ประพันธทํานองดนตรีและ
เรียบเรียงขึ้นใหม โดย อาจารย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ (ศิลปนแหงชาติและศิลปนแหงมหาวิทยาลัย)
จัดการบรรเลงรวมกับวงดนตรีสากลสโมสรนิสิต (ซี ยู แบนด) ไดอยางสอดคลองกัน รวมทั้งจัดการแสดง
ละครดึ ก ดํ า บรรพ เรื่ อ ง สั ง ข ท อง ตอนถอดรู ป และการจั บ ระบํ า ท า ยเรื่ อ งพระนิ พ นธ ใ นสมเด็ จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เรื่อง อิเหนา ตอนไหวพระ โดยนิสิตปจจุบัน
และนิสิตเกาคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมีผูสนใจเขาชมและผูรวมงานทั้งสิ้นกวา 1,700 คน
(4) พิธีไหวครูดนตรีไทย
จัดขึ้นเพื่อรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทย และสรางความสามัคคีในหมู
นักดนตรี ณ เรือนไทยจุฬาฯ เปนประจําทุกป ในปนี้จัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธี
สวดมนตเย็น พิธีเลี้ยงพระเชา และพิธีไหวครูตามแบบอยางธรรมเนียมปฏิบัติ โดย อาจารย ดร.สิริชัยชาญ
ฟกจํารูญ ศิลปนแหงชาติ และศิลปนแหงมหาวิทยาลัย เปนผูประกอบพิธี มีนิสิต นักศึกษา บุคลากร และ
ผูรับเชิญจากหนวยงานอื่นๆ รวมงานประมาณ 300 คน
(5) หอสมุดดนตรีไทย
เปนแหลงเก็บขอมูล เผยแพร และใหบริการหนังสือ บทเพลง ภาพ และวีดิทัศน
ที่เกี่ยวของกับวิชาการดนตรีไทย ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งอยูที่ชั้น 3 อาคารศิลปวัฒนธรรม ขอมูลสวนใหญไดทําการบันทึกไวตามโครงการบันทึกขอมูลเพลงไทย
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ที่ดําเนินการมากวา 30 ป และไดรับมอบจากผูที่ใหการสนับสนุนตางๆ ซึ่งหาไดยากยิ่งในปจจุบัน
หอสมุดดนตรีไทย ประกอบดวย สวนใหบริการ สวนนิทรรศการถาวร จัดแสดงเครื่องดนตรีไทยปพาทย
ดึกดําบรรพ และสวนนิทรรศการหมุนเวียน ในปนี้มีกิจกรรมเผยแพร ดังนี้ นิทรรศการเรื่องเทพดุริยางค
กิจกรรมทางวิชาการดนตรีไทย “หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน)” รวมกับสาขาวิชาดุริยางคไทย และ
การเสวนาทางวิชาการ “รอยเรื่องอังกะลุง” โดยสาขาวิชาดุริยางคไทย คณะศิลปกรรมศาสตร
(6) การแสดงของวงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ
ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร
มีการจัดกิจกรรมและการแสดงตอเนื่องตลอดทั้งป ประกอบดวยการแสดงของ
วงซิมโฟนี วงเครื่องสาย วงวิโอลา คณะนักรองประสานเสียง วงเครื่องเปา วงเครื่องจังหวะ วงเครื่องลมไม
ทั้งในหอประชุม และหอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม เผยแพรสัญจรยังสถาบันอุดมศึกษาภายนอก
รวมทั้งการไปรวมกิจกรรมดนตรีและเผยแพรชื่อเสียงในตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ ไดรวมกับ
มหาวิทยาลัยและองคกรทางดนตรีในตางประเทศ เชิญนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดงและจัดการอบรม
เฉพาะทางของเครื่องดนตรีตางๆ เพื่อเปนประโยชนแกนิสิตหลายครั้ง เชน
การแสดงวงซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “รวมรองนองพี่
ซิมโฟนีจุฬาฯ” บรรเลงบทเพลงของมหาวิทยาลัย ดวยการเรียบเรียงบทเพลงสําหรับบรรเลงดวยซิมโฟนี
เปนครั้งแรก โดยคณาจารยและนิสิตเกาซึ่งเปนนักดนตรีที่มีชื่อเสียง เชน ศ.ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร
ผศ.ดร.นรอรรถ จันทรกลํ่า เปนตน มีผูเขารวมงานกวา 1,500 คน
เทศกาลชวนฟงเพลงบรรเลงที่จุฬาฯ “Art Music Fest” เปนเทศกาลแสดง
ดนตรีตะวันตกในหลากหลายลักษณะ จํานวน 8 รายการแสดง โดยจะบรรเลงบทเพลงคลาสสิก อาทิ
Clarinet Ensemble Guitar Ensemble Viola Recital
CU Choral Fest 2018 โดย CU Concert Choir & Jo-Michael Schibe
กิ จ กรรมการแสดงดนตรี ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อาทิ มหรสพระหว า ง
การจัดนิทรรศการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ โดย CU Chamber
& Choir CU String ในงานพระราชทานรางวัลศิลปาธร ณ หอศิลปรวมสมัย
ราชดําเนิน ลานนาลํานํา CU Chamber Ensemble ณ หอศิลปวัฒนธรรม
เชียงใหม
กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) อาทิ Thailand Youth
Choral Camp 2018 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารบรรเลงกลุม และแสดงคอนเสิรต
โดย Multilatérale Ensemble การอบรมเชิงปฏิบัติการ Violin Master Class
โดย Boris Belkin

•

•
•
•
•
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• กิจกรรมทางดนตรีในตางประเทศ อาทิ CU Clarinet Ensemble รวมแสดง

ในงาน Clarinet Fest 2018 ณ เมืองออสเทน ราชอาณาจักรเบลเยียม CU
Concert Choir รวมงาน The Belt and Road Choral Festival ณ มองโกเลีย
ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน CU String Quartet “Fund Raising Laos
Friends Hospital for Children”
กิจกรรมทางดนตรีตะวันตกที่รวมกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
กวา 20 ครั้ง เชน แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงของอิตาลี รวมกับสถานทูต
อิตาลี 12 ครั้ง การแสดงของวง Big Band รวมกับ The US. Air Force Band
of the Paciﬁc-Asia แสดงละครหุนรวมกับสถานทูตฝรั่งเศส
(7) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทีร่ ว มและสนับสนุนหนวยงานภายในและภายนอก

•

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจยั สัมมนา และการจัดกิจกรรมรายการแสดงทางดนตรี
และนาฏศิลป รวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ เปนผลให
มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางที่สําคัญแหงหนึ่งของการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
อุดมศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ เชน
โครงการบู ร ณาการศิ ล ป อ าเชี ย น ร ว มกั บ กลุ  ม มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข า ย
AUN–AYCF แหงประเทศไทย
งาน “Bangladesh Fair 2018” ครั้งที่ 1 รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
บังคลาเทศประจําประเทศไทย
การบรรยายประกอบการสาธิตดนตรีญปี่ นุ “ยามเมือ่ ลมพัดหวน: การเดินทาง
ของขลุยชากุฮาชิ” รวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร
กิจกรรม Workshop รวมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.2 งานดานพิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จั ด แสดงผลงานทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด ดํ า เนิ น การ
พิพธิ ภัณฑ รวบรวม อนุรกั ษ เผยแพรผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณคา โดยการดําเนินงานหลายรูปแบบ ไดแก
(1) โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม
ดําเนินการตอเนื่องมากวา 30 ป จนนับไดวาเปนแหลงสะสมผลงานศิลปกรรม
ทีส่ าํ คัญแหงหนึง่ ในประเทศไทย และเปนสถาบันอุดมศึกษาลําดับตนทีม่ ผี ลงานศิลปกรรมมากทีส่ ดุ แหงหนึง่
โดยผลงานศิลปกรรมที่ไดจัดเก็บนั้นสามารถเปนแหลงอางอิงทางการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปกรรม

•
•
•
•
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รวมสมัย แสดงพัฒนาการของวงการศิลปะไดในระดับหนึ่ง และสามารถแสดงพัฒนาการอันตอเนื่องตอไป
ในอนาคต ซึ่ ง ในป 2561 คณะกรรมการได ดํ า เนิ น งานจั ด หาผลงานศิ ล ปกรรมได คั ด เลื อ กผลงาน
ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคของศิลปน จํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ศิลปน นาวิน ตันธนะเดชา จํานวน 2 ภาพ
ศิลปน ผูชวยศาสตราจารยศุภวัฒน หิรัญธนวิวัฒน จํานวน 10 ภาพ
ศิลปน ทวี เกษางาม จํานวน 1 ภาพ
(2) หอศิลปจามจุรีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2544 บริเวณชัน้ 1 และ 2 อาคารจามจุรี 8 เพือ่ สนับสนุน
การสรางสรรคงานศิลปะของนิสติ นักศึกษา บุคลากร ศิลปนและวงการศิลปะในประเทศไทย โดยจัดใหเปน
พื้นที่ในการเผยแพรผลงานสรางสรรค มุงหวังประโยชนทางการศึกษาทางดานศิลปะ ดานทัศนศิลป และ
เรขศิลป ฯลฯ เปนหลัก ซึ่งในปที่ผานมามีนิทรรศการหมุนเวียนประมาณ 34 นิทรรศการ โดยศิลปนระดับ
ชาติ ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเยาวชน เชน
นิทรรศการ “เสือ” (Tiger) ศิลปน เรืองศักดิ์ ปดถาวะโร
นิทรรศการ “รีไรท” (Rewrite) ศิลปน ณัฐพล พาหา, วีรวิทย วีรวณิชกุล,
ธเนตร คุมญาติ, เอกราช ศักดา, รัฏฐพล มหาปราบ
นิ ท รรศการ “INS’PAI’RATION” นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 3 ภาควิ ช าทั ศ นศิ ล ป
คณะศิลปกรรมศาสตร
นิ ท รรศการ “พื้ น ที่ แ ห ง ความสุ ข ”/“Space for Happiness” ศิ ล ป น
ดลนภา พัวพันธงาม, ณัฐพร เมืองใจ, ไพริน ภูประดับ, พณิช ผูปรารถนา,
นันทชัย ใจอารีย
นิทรรศการ “แรงงานเพื่อชาติใคร” (Migrant workers are for whom?)
ศิลปน ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุงเรือง
(3) นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
เปนหองนิทรรศการขนาดใหญ อยูบริเวณดานซายของอาคารศิลปวัฒนธรรม มีพื้นที่
การจัดแสดงประมาณ 346 ตารางเมตร เนนการจัดแสดงผลงานของศิลปนระดับผูท รงคุณวุฒแิ ละงานศิลปะ
ขององคกรระดับนานาชาติ รวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒขิ องจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ ในปทผี่ า นมามีการจัดแสดง
นิทรรศการสําคัญ อาทิ
นิ ท รรศการ “India@70” Art Exhibition ศิ ล ป น /ผู  จั ด แสดงผลงาน
สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจําประเทศไทย สภาวัฒนธรรมแหงอินเดีย

•
•
•

•
•
•
•
•

•
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• นิทรรศการ “ทัศน ทัศน ทัศน ครั้งที่ 6” ศิลปน/ผูจัดแสดงผลงาน ผูบริหาร

คณาจารย บุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการ “จุฬาฯ สรรศิลป: เหม เวชกร ศิลปนแหงสยาม” “Chulalongkorn
University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam” ศิลปน/
ผูจัดแสดงผลงาน สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
นิ ท รรศการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ป น ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ กํ า จร สุ น พงษ ศ รี
“My Ways III” ศิลปน/ผูจัดแสดงผลงาน สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
(4) พิพิธภัณฑแหงมหาวิทยาลัย
อาคารพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงเกียรติประวัติและความเกี่ยวเนื่อง
กับความเจริญกาวหนาของสังคมตามลําดับ โดยมีพื้นที่จํานวน 4 ชั้น ดังนี้
อาคารชั้น 1 “หองนิทรรศการหมุนเวียน” จัดแสดงผลงานศิลปะของนิสิต คณาจารย
และบุคลากร ดานทัศนศิลป ออกแบบเรขศิลป แฟชั่น เซรามิก และงานดานสถาปตยกรรมตางๆ จัดแสดง
หมุนเวียน ในป 2561 มีทั้งสิ้น 9 นิทรรศการ อาทิ
นิทรรศการ“Winds of Peace” (สายลมแหงสันติภาพ) เพื่อเฉลิมฉลองของ
การสิ้นสุดสงครามความขัดแยงดวยวิถีทางแหงความสันติสุข โดยการแสดง
ผลงานของศิลปนวาดภาพชาวโคลอมเบียทีไ่ ดรบั การเลือกสรรแลว คือ Mario
Ayerbe, Leonardo Salazar, Andres Santodomingo
นิทรรศการ “Fashion Color in My Mind” หนวยวิจัยแฟชัน่ และนฤมิตศิลป
(FAC-RU) ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปน นิสติ สาขาแฟชัน่
และสิง่ ทอ ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิทรรศการ “D/F/A Design for all” ศิลปน ทนงจิต อิ่มสําอาง อภินันท
สุมทุมพฤกษ วรพจน สงเจริญ
อาคารชั้น 2-4 จัดใหเปนหองนิทรรศการถาวร โดยแบงเนื้อหาเรื่องราวตางๆ โดย
ชั้น 2 หอง “ศาสตรแหงมหาวิทยาลัย” บอกเลาเรื่องราวและพัฒนาการของศาสตรตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ชั้น 3 หอง “อุทยานจามจุรี” จัดแสดงแบบจําลอง (Model) ของอาคารตางๆ แบงตามยุคสมัยของ
การกอสรางพรอมขอมูลประกอบ และชัน้ 4 หอง “รอยเรือ่ งจามจุรี 100 ป จุฬาฯ” นับเปนสถานทีใ่ หความรู
แกบุคลากรใหมเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งผูมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยจากหนวยงานตางอยางสมํ่าเสมอ

•
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(5) เรือนไทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดสรางขึ้นดวยตระหนักถึงความสําคัญที่จะเสริมสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมไทย
รวมกับชุมชนโดยรอบ จึงกําหนดใหมีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในแงที่มีสวนซึมซาบเขาไปในวิถี
การดํารงชีวิตของสังคม โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนของชาติ และเปนการเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 และพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก
รวมทั้งในโอกาสครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย เปนอาคารเรือนไทย
ที่งดงาม ปจจุบันเปนสถานที่จัดกิจกรรมการอนุรักษและเผยแพรทางศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีและ
นาฏยศิลป ของนิสิตและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในป 2561 นี้ มีการดูแลรักษาภูมิทัศน เพื่อเพิ่ม
ความงดงามและคุณคาของเรือนไทย โดยมีหนวยงานตางๆ มาเยี่ยมชม และใชพื้นที่จัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม รับรองวิทยากร และหนวยงานระดับนานาชาติ ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย
(6) พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย จังหวัดเชียงใหม
พระตําหนักดาราภิรมยในพระราชชายาเจาดารารัศมีเปนมรดกลํ้าคาของแผนดิน
ที่มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติใหเปนผูสืบทอดและพิทักษรักษา โดยทําการบูรณะและจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ
สิ่งของเครื่องใชอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจาดารารัศมี และพระกรณียกิจตางๆ ดําเนินการโครงการ
ดาราภิรมยสัญจร เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป
เปดใหเขาชมทุกวันอังคาร-อาทิตย เวลา 09.00-17.00 น.
ในปงบประมาณ 2561 นี้ มีการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญ 4 งาน คือ วันพระราชชายา
เจาดารารัศมี มีนิทรรศการ “กุหลาบจุฬาฯ เจาดาราประทานฯ” การแสดงดนตรีและนาฏศิลปลานนา
กวา 40 รายการ มีผูรวมงานประมาณ 3,000 คน งานฉลองกูเจาหลวงเชียงใหม จัดพิธีดําหัวกูเจาหลวง
เชียงใหม ณ วัดสวนดอก โดยมีขบวนเครื่องราชสักการะ ขบวนฟอน และขบวนของหนวยงานตางๆ
กวา 1,000 คน พิธีเปดนิทรรศการในโอกาสปใหมเมือง ในปนี้จัดนิทรรศการเรื่อง “เครื่องแขวนไทย”
มีผูรวมงานประมาณ 300 คน และวันคลายวันประสูติพระราชชายาเจาดารารัศมี มีนิทรรศการเรื่อง
“ดารานิทรรศ” มีผูรวมงานประมาณ 400 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน เชน โครงการดาราภิรมยสญ
ั จร และโครงการอืน่ ๆ รวม 15 กิจกรรม มีผเู ยีย่ มชมเปนหมูค ณะประมาณ
41 คณะ และมีผูเขาชมและรวมงานของพิพิธภัณฑ กวา 30,000 คน
(7) พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
พระจุฑาธุชราชฐานเปนพระราชวังบนเกาะแหงเดียวในประเทศไทย สรางขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยไดรับมอบสิทธิการใชที่ดินจากกรมธนารักษในป พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งสถานี
วิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล และศูนยฝกนิสิต ประมาณ 5 ไร และพื้นที่อีกประมาณ 219 ไร ประกอบดวย
เรือนไมริมทะเล ตึกผองศรี ตึกอภิรมย ตึกวัฒนา พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร และสระ บอ ธาร พุ นํ้าตก
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27 แหง บันได 21 บันได สวน ถํา้ และทางเดิน ซึง่ ลวนแตเปนชือ่ พระราชทานทัง้ สิน้ จัดแสดงเปนพิพธิ ภัณฑ
โบราณสถาน และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ในป 2561 ไดทําการปรับปรุงภูมิทัศนทําใหมีพื้นที่สามารถเขาชมเพิ่มเติมและ
มีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ มากขึ้น สวนการดําเนินงานประจําไดจัดกิจกรรมที่สําคัญ
เชน งานวันวิสาขปุรณมี ตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรมวันคลาย
วันสถาปนาพระราชฐาน กิจกรรมวันปยมหาราช และโครงการใหความรูเกี่ยวกับพระราชฐาน แกนักเรียน
ชาวบาน หนวยงานราชการบนเกาะสีชงั การจัดอบรมยุวมัคคุเทศก เพือ่ เสริมสรางความสนใจในเชิงอนุรกั ษ
แกเยาวชน มีผูเขาชมและรวมกิจกรรมประมาณ 250,000 คน
(8) โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรมทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนการดูแล อนุรักษ รักษาผลงานศิลปกรรม (งานจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ ภาพถาย) ซึ่งเปนสมบัติทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2561 นี้ ไดดําเนินการ
อนุรักษภาพผลงานศิลปกรรมของศิลปน ครูเหม เวชกร จํานวน 430 ภาพ
(9) โครงการบันทึกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดําเนินการใน 2 โครงการหลัก ดังนี้
งานวีดิทัศนโครงการบันทึกจุฬาฯ เรื่อง เหม เวชกร ศิลปนแหงสยาม เพื่อเปน
ฐานขอมูลและเผยแพรผลงานของศิลปน ซึ่งจะประโยชนแกนิสิต คณาจารย บุคลากร และสาธารณชน
ในภายภาคหนา
งานวิทัศนโครงการบันทึกจุฬาฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิลปน ไดแก
- ผูชวยศาสตราจารยเขียน ยิ้มศิริ วีดิทัศน ประติมากรไทยรุนแรกๆ ที่
สรางสรรคงานสมัยใหมตามความหมายของ “ศิลปะ” ในแบบสากล ถายทอด
ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่มีความเปนอิสระในการแสดงออกถึงตัวตน
จนเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
- กําจร สุนพงษศรี My Way...ทางแหงชีวิต... จิตรกรในยุคบุกเบิกศิลปะ
สมัยใหม ผูสรางผลงานอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา 5 ทศวรรษ
- ประเทือง เอมเจริญ ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช
2548 ผูศึกษาคนควาศิลปะดวยตัวเอง และสามารถสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 5 ทศวรรษ จนเปนที่ยอมรับอยางสูง
ทั้งในและตางประเทศ
- ชวง มูลพินิจ ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2556
ผูส รางสรรคผลงานศิลปะหลากหลาย ทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณศิลป

•
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ผูส รางสรรค ตอยอด งานศิลปะไทยใหกลายเปนศิลปะรวมสมัยทีม่ เี อกลักษณ
ประทับอยูในใจผูคนทั่วโลก
- ถวัลย ดัชนี จิตรกรทีส่ รางผลงานผานพุทธปรัชญาและตัวตนจนกลายมาเปน
ศิ ล ปะไทยร ว มสมั ย ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ทั้ ง ในเมื อ งไทยและต า งประเทศ
เปนศิลปนที่มีความมุงมั่นเดินบนเสนทางของศิลปะบริสุทธิ์ จนกลายเปน
ตํานานหนึ่งของศิลปนไทยรวมสมัย
(10) งานเอกสารเผยแพร
การจัดทําสือ่ สิง่ พิมพตา งๆ เพือ่ การเผยแพรขอ มูลและการประชาสัมพันธประเภทตางๆ
อาทิ แผนพับแนะนําหอศิลปจามจุรีฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หนังสือโครงการรวบรวม
ผลงานศิลปกรรม เลม 4 หนังสือ “พิพธิ ทัศนา” ฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ เปนการรวบรวมขอมูลพิพธิ ภัณฑทงั้ หมด
ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสูจิบัตรประกอบนิทรรศการทั้งหลาย
(11) โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทางดานพิพิธภัณฑและหอศิลป
มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ทางดานพิพิธภัณฑและหอศิลป
อีก 10 โครงการ อาทิเชน
โครงการ “พาทัวรจฬุ าฯ: Edutour” ทัศนศึกษาเรือ่ งราวของจุฬาฯ เยีย่ มชม
พิพิธภัณฑตางๆ ชมผลงานศิลปะ รวมถึงการไดรวมทํากิจกรรมกับนิสิต
โครงการความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ โครงการประเภท
“ความเปนเอกระดับนานาชาติ” ชื่อโครงการนิทรรศการ “Visual Art
Exchange 2018” ณ School of Fine Arts, Incheon National University
โครงการ “นิทรรศการ Chula Museum in the box” ซึ่งเปนผลงานนิสิต
สาขาวิชานิทรรศการศิลป ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
นําเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑโดยการเลาเรื่องใหเกิดความนาสนใจ
กิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม “ศิลปะหรรษา” Workshop: “Art kids:
คิดหรรษา” ครั้งที่ 9 เปนการออกแบบกิจกรรมเพื่อฝกสมาธิ ฝกหัดใหเด็ก
วางแผนขั้นตอนในการสรางสรรคงานศิลปะ และสรางสุขภาพทางอารมณ
ที่ดีแกเด็กๆ
1.1.3 งานดานประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย
หอประวัตจิ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานหลักทีท่ าํ หนาทีด่ แู ลงานดานประวัตศิ าสตร
ของมหาวิทยาลัย เปนแหลงรวบรวม ศึกษาคนควา เก็บรักษา เผยแพร และอางอิงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
ประวัติ เหตุการณสําคัญ และพัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

•
•
•
•
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การเฉลิมพระเกียรติคุณองคพระผูสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวของและ
สถาบันพระมหากษัตริย โดยดําเนินงานผานกิจกรรมหลัก ไดแกกิจกรรม ชําระเอกสารจดหมายเหตุ
การอนุรักษ เผยแพร และกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร
(1) กิจกรรมชําระเอกสารจดหมายเหตุ
เปนการสรรหาและรวบรวมขอมูลที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารสําคัญ เอกสาร
ประวัติศาสตร รูปภาพประวัติศาสตร ภาพถายกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ฟลมสไลด วีดิทัศน
หนังสือ และสือ่ สิง่ พิมพตา งๆ เกีย่ วกับประวัตแิ ละพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแงมมุ ตางๆ นํามาวิเคราะห
จัดระบบขอมูล จัดเก็บ จัดทําสาระสังเขปและทําเครื่องมือชวยคน ซอมอนุรักษใหคงสภาพ ยืดอายุ และ
สามารถเก็บรักษาตนฉบับไวใชประโยชนไดยาวนานที่สุด อีกทั้งปรับแปลงรูปแบบขอมูลใหเปนดิจิทัลไฟล
เพื่อรองรับการใชประโยชน และใหบริการในยุคปจจุบัน
ในปงบประมาณ 2561 นี้ ไดวิเคราะหเอกสาร จัดระบบตนฉบับเอกสารใหถูกตอง
ตามหมวดหมู ไดประมาณรอยละ 80 และจัดหา รวบรวมตนฉบับหนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารสําคัญ ภาพถายเกา และภาพถายกิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2561
ซึ่งเปนของรับเขามาใหม จํานวน 807 รายการ ในสวนของ “หนังสือเกา–หนังสือหายากที่เกี่ยวของกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อจัดจางปรับแปลง (Scan) ตนฉบับหนังสือสําคัญ
เปนดิจิทัลไฟลแลว จํานวน 136 เลม
(2) กิจกรรมการอนุรักษ
เปนการจัดหา รวบรวมเอกสารสําคัญ ภาพถาย วีดิทัศน หนังสือและวัตถุพิพิธภัณฑ
ทําการอนุรักษ ซอมแซมสภาพเบื้องตน จัดระบบเอกสาร-ภาพถายตนฉบับ ลงทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ
ปรับแปลงตนฉบับเอกสาร-ภาพถาย ใหอยูในรูปแบบดิจิตอล ตลอดจนจัดระบบการสืบคนเบื้องตน
เพื่อการใหบริการ
ในปงบประมาณ 2561 นี้ ไดดาํ เนินการจัดหา รวบรวมตนฉบับหนังสือหายาก เอกสาร
สําคัญ เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถายเกา และภาพถายกิจกรรมตางๆ รวมทัง้ สิน้ 807 รายการ เก็บรวบรวม
วัตถุพิพิธภัณฑและสิ่งทรงคุณคา ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวม
6 รายการ ในปนี้ ไดประสานงานกับผูเ ชีย่ วชาญของกรมศิลปากร จัดทําโครงการซอมอนุรกั ษวตั ถุพพิ ธิ ภัณฑ
ชิ้นสําคัญ แลวเสร็จ 3 รายการ ประกอบดวย
“สมุดลงพระนาม รัชกาลที่ 7 และลงนามบัณฑิตจุฬาฯ ที่ใชในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2473”
“ภาพเขียนสีน้ํามัน พระบรมสาทิสลักษณพระมหากษัตริย 5 รัชกาล ผลงาน
อ.สนิท ดิษฐพันธุ ศิลปนแหงชาติ” จํานวน 5 ภาพ

•
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• ภาพเขียนแบบรางและผังอาคาร ตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จํานวน 3 ภาพ

งานดานการอนุรักษที่สําคัญอีกสวนคือ “การดําเนินการอนุรักษตนฉบับหนังสือเกาหนังสือหายาก และเอกสารจดหมายเหตุ” ซึ่งเปนการซอมอนุรักษในชั้นตนโดยเจาหนาที่ประจําของ
หนวยงาน เพื่อสามารถจัดเก็บรักษาตนฉบับตางๆ ไวไดยาวนานขึ้น ไดดําเนินการเรียบรอยแลวประมาณ
รอยละ 60 พรอมกันนี้ จะจัดทําโครงการจัดจางผูเ ชีย่ วชาญดานการซอมอนุรกั ษหนังสือเกา เขามาดําเนินการ
ซอมอนุรกั ษ “ตนฉบับหนังสือเกา-หนังสือหายาก” ของหอประวัตฯิ ใหอยูใ นสภาพทีด่ ี และสามารถยืดอายุ
การจัดเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น
(3) กิจกรรมเผยแพรและใหบริการคนควาขอมูล
งานเผยแพรขอมูลประวัติศาสตรดานตางๆ มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดแสดงสิ่งของทรงคุณคา
อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรของจุฬาฯ จัดนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน ณ ตึกจักรพงษ
หอประวัตจิ ฬุ าฯ จัดงานเสวนาวิชาการในวาระตางๆ โดยการเชิญผูท รงคุณวุฒมิ านําเสนอขอมูลผานรายการ
วิทยุ สามยานบานฉัน ตอน “รูลึกรูชัดกับหอประวัติจุฬาฯ” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz (ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ทุกวันพฤหัสบดีสุดทายของทุกเดือน เวลา 09.05 – 09.30 น.) จัดทําวีดิทัศน หนังสือ
สื่อสิ่งพิมพตางๆ และการเผยแพรภาพถายและขอมูลผานสื่อ Social Media
ในปงบประมาณ 2561 ไดนําเสนอเผยแพรเรื่องราว สาระความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ ผานการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑชิ้นสําคัญ นิทรรศการถาวร
และสื่อวีดิทัศน ณ ชั้น 2 อาคารจักรพงษ ประกอบดวย เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
แหงกรุงสยาม วันทรงดนตรี สมเด็จเจาฟาฯ อาจารย ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจักรพงษอนุสรณ
อีกทัง้ จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนประกอบสือ่ วีดทิ ศั น ณ โถงชัน้ 1 อาคารจักรพงษ จํานวน 3 นิทรรศการ
คือ เรื่อง “พระบรมราชูปถัมภก แผปกพสกจุฬาฯ” เรื่อง “สามทศวรรษ วิชญทัศนหอประวัติจุฬาฯ”
(เนื่องในวาระครบรอบ 30 ป หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และเรื่อง “เครื่องหมายเกียรติยศ
ของจุฬาฯ บัณฑิต” โดยมีผูเขาชมนิทรรศการ ประมาณ 4,000 คน และไดใหการตอนรับนําชมนิทรรศการ
ถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เปนหมูคณะ จํานวน 20 ครั้ง
• งานใหบริการสืบคนขอมูลประวัติศาสตรมหาวิทยาลัย
หอประวัตมิ สี ว นจัดเก็บและใหบริการคนควาเอกสารจดหมายเหตุ–หนังสือหายาก
และจัดเก็บวัตถุสิ่งของทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย ที่ชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี ใหเขาคนควาขอมูล
และขอคํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร แ ละพั ฒ นาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ในวันจันทร–ศุกร เวลา 08.00–16.00 น.

•

112

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

ในป 2561 ไดใหบริการสืบคนขอมูลประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ
แกนิสิต–บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลหรือหนวยงานภายนอก รวม 60 ครั้ง ผูใชบริการประมาณ
465 คน และไดใหคําปรึกษาขอมูลดานประวัติศาสตรและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ และ
ตอบขอซักถามตางๆ 25 ครั้ง
(4) กิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร
โครงการจัดทําสือ่ -หนังสือเพือ่ การเผยแพรสงิ่ อันทรงคุณคาและประวัตศิ าสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เผยแพรขอมูลประวัติศาสตรและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ในปนี้ ไดจัด
ทําหนังสือและสื่อวีดิทัศนเพื่อเผยแพร จํานวน 4 รายการ คือ หนังสือภาพ “จุฬาฯ จารึก: ภาพฉายจุฬาฯ”
หนังสือ “สามทศวรรษ วิชญทัศนหอประวัติจุฬาฯ” วีดิทัศน เรื่อง “พิธีถวายบังคมลาของจุฬาฯ บัณฑิต”
และวีดิทัศน เรื่อง “แถบสํารดครุยจุฬาฯ สีและสัญลักษณประจําคณะ”
โครงการปาฐกถา-เสวนาวิ ช าการอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประวั ติศ าสตร ข อง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมานําเสนอ
บอกเลาเรื่องราว ขอเท็จจริง ความทรงจํา และคุณคาความสําคัญที่แฝงอยูในเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ในปนี้ ไดกําหนดจัดงานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนําเสนอพระอัจฉริยภาพดานตางๆ ในหัวขอเรื่อง
“70 ป พระมหากรุณาธิคุณปกเกลาชาวไทย” โดยกําหนดจัดงานในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บ สืบคนและบริการงานเอกสาร
จดหมายเหตุ แ ละภาพถ า ยเก า ของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการให บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ และสอดรับกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ในปจจุบัน และยกระดับใหหอประวัติเปนแหลงอางอิง สืบคน ที่ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันสมัย เขาถึงและ
ใชบริการไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถเผยแพรไดอยางกวางขวางมากขึ้น ซึ่งอยูระหวางการศึกษาขอมูล
เพื่อการจัดทํา “ระบบการจัดเก็บ สืบคนและใหบริการขอมูลประวัติศาสตรในรูปของฐานขอมูลสืบคน
ในระบบดิจิทัล ผานระบบเครือขายสารสนเทศ” (Digital Archive)
1.2 ศาสนาและคุณธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนาและเผยแพร คุ ณ ธรรม เพื่ อ มุ  ง เสริ ม สร า งให
ประชาคมจุฬาฯ เปนผูเพียบพรอมดวยความรูและคุณธรรม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดกิจกรรมที่เปนการอนุรักษประเพณีท่ีดีงาม การสถาปนาองคความรูและหลักปฏิบัติทางศาสนา
ใหซึมซาบเปนสวนหนึ่งในวิถีการดําเนินชีวิตของชาวมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการตางๆ ในลักษณะ
กิจกรรมเนือ่ งดวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การบรรยายและอภิปรายธรรม โครงการทีร่ ว มเสริมสราง
ความรูและประสบการณทางธรรม โดยมหาวิทยาลัยมอบใหธรรมสถาน สังกัดสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม

•

•
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รับผิดชอบหลัก ขณะที่กิจกรรมทางวิชาการตางๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีศูนยพุทธศาสนศึกษา
เปนผูดูแลหลัก ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมทางศาสนาที่ดําเนินการเปนประจําตอเนื่อง
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมหลั ก ๆ ดั ง นี้ กิ จ กรรมเนื่ อ งด ว ยวั น สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
การบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม โครงการธรรมทัศนาจร โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูพระนิสิต
ภาคฤดูรอ น โครงการเสริมสรางความรูแ ละประสบการณทางธรรม การจัดนิทรรศการและวารสารเผยแพร
โครงการจัดพิมพหนังสือพิเศษ งานบริการหองสมุด สถานที่ และใหยืมอุปกรณจัดพิธีกรรมทางศาสนา การ
สอนรายวิชา
(1) กิจกรรมเนื่องดวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เปนกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษประเพณีที่ดีงามทางศาสนา มุงหวังใหเปนโอกาสใน
การกลอมเกลาจิตใจทีด่ งี าม และเผยแผหลักธรรมในศาสนา ตลอดจนเปนสือ่ รวมใจใหเกิดความสมัครสมาน
และสามัคคีในหมูนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ อีกทั้งยังเปนโอกาสประกอบกิจอันเปนกุศล และสัมมาปฏิบัติ
รวมกัน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ งานมาฆบูชา มีผูรวมงานประมาณ 350 คน งานวิสาขบูชา มีผูรวมงาน
ประมาณ 400 คน งานอาสาฬหบูชา มีผูรวมงานประมาณ 250 คน งานที่จัดมีการทําวัตรเย็นและ
สวดมนตบทพิเศษตางๆ การทําบุญ ฟงธรรม ปฏิบัติสมาธิภาวนา และพิธีเวียนเทียน งานหลอเทียนจํานํา
พรรษา มี ผู  ร  ว มงานตลอดทั้ ง วั น ไม น  อ ยกว า 1,200 คน และได นํ า เที ย นไปถวายวั ด มกุ ฏ คี รี วั น
จังหวัดนครราชสีมา วัดเขาแผงมา จังหวัดนครราชสีมา และวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผูรวม
เดินทางไปถวายเทียนประมาณ 190 คน โครงการอบรมธรรม “เบิกบานดวยอัปปมาทธรรม” ในชวง
เขาพรรษา จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิตและชาวจุฬาฯ รวมกันตั้งจิตงดเวนอบายมุข ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในชวงเขาพรรษา โดยจัดพาไปสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น เดินจงกรม ทําสมาธิ
สนทนาธรรม และฟงธรรมตามหัวขอที่กําหนดที่เกี่ยวของกับการประยุกตธรรมะ ณ วัดญาณเวศกวัน
จังหวัดนครปฐม รวม 12 ครั้ง มีผูรวมโครงการแตละครั้ง 60 คน
(2) กิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม
เพือ่ ใหความรูแ ละแนะนําการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจลึกซึง้ รูร อบ รูล กึ ถึงแกนแท
ของหลักธรรมในศาสนา โดยจัดใหมกี ารบรรยายและอบรมดานปฏิบตั ิ ทุกวันทําการ เวลา 17.00–19.00 น.
และทุกวันอาทิตยระหวาง 14.00–18.00 น. ณ หองประชุมอาคารธรรมสถาน (ยกเวนเดือนพฤษภาคม
และ ธันวาคมของป) รวม 272 ครั้ง (544 ชั่วโมง) มีผูเขาฟงครั้งละประมาณ 15–45 คน และบันทึกเสียง
ในระบบ MP3 เผยแพรในเว็บไซต www.dharma-centre.chula.ac.th
การบรรยายมีวิทยากรหลัก คือ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย พระเมธิโนภิกขุ (วิโมกข)
พญ.อมรา มลิลา อ.ไชยวัฒน กปลกาญจน อ.การตารรี ซิงห ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
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อ.ผดุง ลาภานันต นพ.กนก พฤฒิวทัญู ครูแฟง ภก.วิชติ แวดวงธรรม คุณชุตธิ ร มัลลิกะมาส คุณนันทวัฒน
บุญชัยเสรี คุณวุฒิ วิพันธพงษ อ.รุงอรุณ จันทรสงคราม อ.ปยะลักษณ ถิรสุนทรากุล คุณชัยพฤฒิ
ศศนานนท ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ อ.ชัยรัต พงศพนั ธุภ าณี (ศาสนาคริสต) ศาสตราจารยเดวิด บรรเจิดพงศชยั
(ศาสนาคริสต) คุณปรีดิ์ มิ่งแกว (แนวคําสอนของทานกฤษณะมูรติ)
(3) โครงการธรรมทัศนาจร
เปนการไปรูจักพระภิกษุและบุคคลผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ วัด สถานศึกษา และ
สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมทีน่ า สนใจ ซึง่ เปนทีย่ อมรับในสังคม เพือ่ เปดมิตกิ ารศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมใหกวางขวาง
ขึ้น ฟงธรรม บําเพ็ญบุญ ถวายสังฆทานรวมกัน และเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ที่สําคัญและนาสนใจ
ครั้งที่ 1 วัดปาปทุมรัฐ จ.ปทุมธานี (พระอาจารยบุญทรง สุภาจาโร) วัดปา
ธรรมวิสทุ ธิมงคล จ.ลพบุรี (พระอาจารยสมชาย จิตตฺ กาโร) วันเสารท่ี 9 ธันวาคม 2560 มีผเู ขารวม 102 คน
ครั้งที่ 2 วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี (พระอาจารยสมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดปาอัครวัฒนวินัย (พระอาจารยกอง) วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา (พระอาจารยโอษฐ) จ.นครราชสีมา วันเสาร
ที่ 3 กุมภาพันธ 2561 มีผูเขารวม 89 คน
(4) โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูพระนิสิต ภาคฤดูรอน
มุ  ง หวั ง ให กุ ล บุ ต รได ใ กล ชิ ด กั บ พระศาสนา ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งจริ ง จั ง
เปนการสรางศาสนทายาทที่สําคัญ โดยปนี้นับเปนปที่ 27 ที่ธรรมสถานฯ แผนกศานติธรรม สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และฝายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร ไดรวมกันจัดขึ้น มีการจัดปฐมนิเทศ
ณ หองประชุม 212 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เขารักษา
อุโบสถศีล อบรมธรรมและฝกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงมา อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา ระหวางวันที่
28–29 เมษายน 2561 พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดเขาแผงมา อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา ในวันที่
30 เมษายน 2561 และอยูศึกษาปฏิบัติธรรม จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีนิสิตสมัครบรรพชา
และอุปสมบทเปนพระภิกษุ 8 รูป และมีญาติมิตรรวมงาน ประมาณ 105 คน
(5) โครงการเสริมสรางความรูและประสบการณทางธรรม
จัดกิจกรรมในลักษณะอบรมความรูและประสบการณทางธรรม สําหรับบุคลากรและ
นิสิตจุฬาฯ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “ทีน่ ไี่ มวนุ วายหนอ ทีน่ ไี่ มขดั ของหนอ” ณ วัดปาสุขใจ อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ ระหวางวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2560 มีบุคลากรซึ่งเปนผูแทนหนวยงานในระดับตางๆ
ของจุฬาฯ สมัครเขารับการอบรมจํานวน 29 คน
ครั้งที่ 2 เรื่อง “สูความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ดวยอริยสัจ 4” วันศุกรที่
11–13 พฤษภาคม 2561 ณ วัดมกุฏคีรีวัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรซึ่งเปนผูแทน
หนวยงานในระดับตางๆ ของจุฬาฯ สมัครเขารับการอบรมจํานวน 43 คน

•
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(6) งานบริการหองสมุด
เพือ่ เปนแหลงรองรับการศึกษาคนควาเพิม่ พูนความรอบรูใ นหลักธรรมของศาสนาตางๆ
โดยไดรวบรวมหนังสือและแถบบันทึกเสียงธรรมะ ใหบริการทั้งการมาอานในหองสมุดและยืมไปอานหรือ
ฟงที่บาน มีหนังสือธรรมะของศาสนาพุทธกวา 9,500 รายการ ของศาสนาตางๆ กวา 1,000 รายการ มีผู
มาใชบริการเฉลี่ยวันละ 10 คน
(7) การจัดนิทรรศการและวารสารเผยแพร
จัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลประจําวันสําคัญทางศาสนา ไดแก นิทรรศการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 6 ครั้ง ไดแก ชุด “ธรรมะเตือนใจ” ชุด “รําลึก ส.ค.ส. พระราชทาน ในหลวง ร.9”
ชุด “สาระธรรม วันมาฆบูชา” ชุด “รําลึกครบรอบชาตกาล ทานพุทธทาสภิกขุ 112 ป” และชุด “ผลไม
ในสวนธรรม”
นอกจากนั้น ไดจัดพิมพ สารธรรมสถาน 6 ครั้งๆ ละ 1,500 เลม เพื่อเผยแพรคําสอน
ของศาสนาต า งๆ และเป น สื่ อ กลางส ง ข า วสารแลกเปลี่ ย นกั บ สมาชิ ก มี ผู  รั บ วารสารเป น ประจํ า
จํานวนมากกวา 1,200 ราย
(8) โครงการจัดพิมพหนังสือพิเศษ
จัดพิมพหนังสือ “ศัพทธรรมะที่เขาใจผิด: คืออุปสรรคเบื้องตนของการเขาถึงธรรม”
ซึ่งเปนผลงานการเรียบเรียงของเภสัชกร สุรพล ไกรสราวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและประเพณี
(ธรรมสถาน) เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้น ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการเขาใจคําและความหมายของ
ศัพทธรรมะ วาเปนเบือ้ งตนหรือกาวแรกของการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา ซึง่ หากเขาใจผิด
หรือเขาใจไมถูกตองตั้งแตตน ก็ยอมทําใหไมไดรับผลตรงตามจุดมุงหมายที่พระพุทธเจาตรัสสอน โดยแจก
ใหกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ 77 แหง มหาวิทยาลัย
เอกชน 67 แหง และองคกรพุทธศาสนาตางๆ อีก 18 แหง ประกาศไปทาง Facebook และ Website
ซึ่งไดรับความผูสนใจ มีประชาชน 35 รายจากทั่วประเทศที่สงจดหมายมาขอ
(9) งานบริการใหยืมอุปกรณจัดพิธีกรรมทางศาสนา
จัดเตรียมอุปกรณ อาทิ โตะหมูบูชาพรอมอุปกรณ อาสนะพระ เสื่อยาว เพื่ออํานวย
ความสะดวกและให บ ริ ก ารยื ม แก ห น ว ยงานต า งๆ ภายในจุ ฬ าฯ ในการจั ด พิ ธี ก รรมทางศาสนา
ในปงบประมาณ 2561 ใหบริการยืมแกหนวยงานตางๆ เปนจํานวน 41 ครั้ง
(10) การสนับสนุนใหนิสิตและหนวยงานตางๆ ใชสถานที่จัดกิจกรรมที่เนื่องดวย
ศาสนาและประเพณี
ในป นี้ มี ช มรมนิ สิ ต และหน ว ยงานต า งๆ ขอใช จั ด กิ จ กรรมที่ เ นื่ อ งด ว ยศาสนา
และประเพณี รวม 9 ครั้ง เชน จัดพิธีไหวครูศูนยจุฬาฯ-ชนบท จัดปฏิบัติธรรม “กิจกรรมวันภาวนา”
คุณธนา จินดาโชตินนั ท จัดกิจกรรม Thailand Yoga Society เปนตน มีผรู ว มงานตลอดทัง้ ป ประมาณ 600 คน
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(11) กิจกรรมพิเศษ อาทิ
เปดสอนวิชา ชีวิตติดปญญา (Wisdom of Living) จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่ง
เปนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสหศาสตร สําหรับนิสิตปริญญาตรี จํานวน 30 คน ในภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2560 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 32 คน มาจาก 6 คณะ ในทุกชั้นป
แจกหนังสือ “ชีวิตติดปญญา” ซึ่งเปนผลงานการเรียบเรียงของเภสัชกร
สุรพล ไกรสราวุฒิ แกบัณฑิตทุกคนที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน
ประมาณ 9,500 คน
จัดงาน “รําลึก 1 ป ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล” วันพุธที่ 16
มีนาคม 2561 โดยมีปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย (ครรชิต คุณวโร)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม/พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแดศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล
โดยคณะพระภิกษุสงฆ วัดหัวลําโพง กทม. และการอภิปราย “ทานอาจารยระวี ภาวิไล ในใจเรา” โดย
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) แพทยหญิงอมรา มลิลา คุณวิบูลย อิงคากุล เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
โดยมีคุณอาภา ภาวิไล เปนผูดําเนินรายการ มีผูรวมงาน 100 คน
สนับสนุนใหกลุม พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัด กิจกรรมสวดมนตทาํ วัตรเย็น
และบทพิเศษอื่นๆ นั่งสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวันอังคาร–พุธ–พฤหัสบดี เวลา 17.00–18.00 น.
ณ หองโถงอาคารธรรมสถานจุฬาฯ ในชวงเปดเรียนภาคการศึกษาตางๆ มีนิสิตและบุคลากรรวมกิจกรรม
ประมาณ 10 คน
รวมกับกลุมพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัด กิจกรรมฟงธรรมพระกรรมฐาน
ณ อาคารธรรมสถาน ครั้งที่ 20 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยพระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย
บุญทวี สีตจิตฺโต) วัดหินหมากเปง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย มีนิสิตและบุคลากร
รวมกิจกรรมประมาณ 80 คน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยพระอาจารยสามดง จันทโชโต
วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา ณ หองโถง อาคารธรรมสถาน มีนิสิตและบุคลากรรวมกิจกรรม
ประมาณ 80 คน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยพระอาจารยสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมา
ราม จ.นครราชสีมา ณ หองโถง อาคารธรรมสถาน มีนิสิตและบุคลากรรวมกิจกรรม ประมาณ 90 คน
รวมกับกลุมพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัด กิจกรรมตักบาตรและฟงธรรมะ
พระกรรมฐาน 5 รูป ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 07.00–12.00 น. ณ หองโถง อาคารธรรมสถาน
มีการแสดงธรรม 2 กัณฑ โดยพระอาจารยบญ
ุ ทวี สีตจิตโฺ ต วัดหินหมากเปง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย และพระอาจารยไชยา สิริธัมโม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีนิสิตและบุคลากร
รวมกิจกรรมประมาณ 120 คน

•
•
•

•
•

•
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• จัด โครงการปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยพระศากยวงศวสิ ทุ ธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม
2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม มีผูรวมงานประมาณ 250 คน
1.2.2 กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางองคความรูทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
โดยสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย การประชุมสัมมนา การประชุมเสวนาทางวิขาการ และเผยแพร
องค ค วามรู  ดํ า เนิ น การผ า นส ว นงานต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย และนอกมหาวิ ท ยาลั ย ขณะเดี ย วกั น
มอบหมายใหศนู ยพทุ ธศาสนศกึ ษาเปนผูร บั ผิดชอบหลัก ในการสรางและเผยแพรองคความรูท เี่ ปนมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาและการนําพุทธธรรมไปใช
ประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชกับวิชาการทางโลกในปจจุบัน อันเปนการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยใหกาวไกลในดานวิชาการพระพระพุทธศาสนาและใหเปนปญญาของแผนดิน เปนที่ยกยอง
ในวงวิชาการ
กิจกรรมที่จัดดําเนินการอยางตอเนื่อง ไดแก การวิจัย การจัดพิมพวารสาร การสัมมนา
การเสวนาทางวิชาการ การอบรมวิชาพระพุทธศาสนา และกิจกรรมใหม ไดแก โครงการบทเรียน online
(CU MOOC)
(1) การสงเสริมการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม
เพื่อสรางองคความรูใหมทั้งในเชิงลึกและเชิงบูรณาการ ซึ่งเปนการสืบทอดและ
สรางสานวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนา ในปงบประมาณ 2561 สนับสนุนโครงการวิจยั จํานวน 3 โครงการ
และโครงการวิจัยตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวน 1,850,000 บาท
ผลงานวิ จั ย ที่ แ ล ว เสร็ จ จะตี พิ ม พ เ ป น บทความวิ จั ย ในวารสารพุ ท ธศาสน ศึ ก ษา และวารสาร The
Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies และเผยแพรผานทางเว็บไซต www.cubs.chula.ac.th
โดยโครงการวิจัย 7 โครงการ ไดแก
โครงการวิจัยตอเนื่อง ปงบประมาณ 2560 จํานวน 4 โครงการ
- พุทธศิลปไทยในบริบทอาเซียน
- พระสงฆกับการอนุรักษสภาวะแวดลอม
- ศีลธรรมกับคอรรัปชั่นในประเทศไทยปจจุบัน: การวิเคราะหเชิงมโนทัศน
- ความนิยมและการรูพ ระพุทธศาสนาของคนไทย: การชีว้ ดั ดวยยอดจําหนาย
หนังสือธรรมะ

•
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โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2561 จํานวน 3 โครงการ
- แนวทางการอธิบายคําสอนเรื่องรูปขันธในมิติวิทยาศาสตร
- รูปแบบการประยุกตหลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพื่อการดําเนินชีวิต

ในสังคมไทย
- ความหลากหลายทางศาสนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา: การสํารวจ
องคความรูและบทวิพากษ
(2) การจัดพิมพวารสารพุทธศาสนศึกษา
วารสาร “พุทธศาสนศึกษา” และ “The chulalongkorn Journal of Buddihist
Studies” เปนวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนจัดพิมพ
เผยแพรอยางตอเนื่อง และเผยแพรทางเว็บไซต www.cubs.chula.ac.th ซึ่งวารสารพุทธศาสนศึกษา
ไดรบั การยอมรับวามีคณ
ุ ภาพในระดับประเทศ ตีพมิ พบทความทีม่ าจากงานวิจยั และบทความของนักวิชาการ
ที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน
ในปงบประมาณ 2561 มีการจัดพิมพวารสารพุทธศาสนศึกษา ปที่ 24 ฉบับที่ 3 และ
ปที่ 25 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จํานวนฉบับละ 500 เลม
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
เปนกิจกรรมสําคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจปญหา
ไดขอเสนอและการแกไขปญหาสําคัญของสังคมและของพระพุทธศาสนา โดยในปนี้ไดจัดการสัมมนา
ทางวิชาการ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่อง “เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอยางไรไดตีพิมพ” เมื่อวันที่
27 มิถนุ ายน 2561 ณ หองประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ มีผเู ขารวมสัมมนาทางวิชาการ 102 คน และ
ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาปรับปรุงวารสารพุทธศาสนศึกษาตามมาตรฐาน
TCI” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หอง Alumni Lounge หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีบรรณาธิการกองบรรณาธิการวารสารพุทธศาสนศึกษา และคณะกรรมการดําเนินการ
ศูนยพุทธศาสนศึกษา เขารวมสัมมนา 12 คน
(4) การเสวนาทางวิชาการ
เพื่อใหนักวิชาการดานพระพุทธศาสนาและนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของเขามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอที่เปนปญหาปจจุบัน หรือปญหาเฉพาะหนาของสังคม และปญหาของ
พระพุทธศาสนาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหคาํ ตอบแกสงั คม ในปงบประมาณ 2561 ไดจดั เสวนาวิชาการ 2 ครัง้ คือ เรือ่ ง
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เรื่อง “การเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาของศูนยพุทธศาสนศึกษา” เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูเขารวมเสวนา
ทางวิชาการ 50 คน
เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอง 707
อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูเขารวมเสวนาทางวิชาการ 42 คน
(5) การอบรมวิชาการพระพุทธศาสนาแกครูและผูสนใจ
เพื่อเสริมความรูความเขาใจทางพระพุทธศาสนาในเชิงระบบความคิดและเชิงลึก
ซึ่งจะสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหคําสอนของพระพุทธศาสนา และนําไปใชประยุกต
กับวิชาการและสังคมไทย ในปนี้ไดจัดอบรม เรื่อง “คุณธรรมสําคัญจากชาดกสําหรับการสอนจริยศึกษา”
เมื่อวันที่ 3–4 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีครู นักวิชาการ และผูสนใจเขารับการอบรม 70 คน
(6) โครงการบทเรียน online (CU MOOC)
เปนโครงการใหมในปงบประมาณ 2561 ที่จัดทํารวมกับศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนบทเรียน online ทีส่ ง เสริมความรูค วามเขาใจทางพระพุทธศาสนาดานวิชาการ
แกสาธารณชนทั่วไปในสังคม เรื่อง “สืบสานสาระมหาชาติ (คําหลวง)” เปนการเรียนผานเว็บไซต
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU MOOC https://mooc.chula.ac.th

2 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ

นอกเหนื อ จากหน ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยตรง ยังมีการจัดกิจกรรมในรายหนวยงานอยางสมํา่ เสมอ จําแนกเปนประเภทตางๆ ทัง้ ดาน
ศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป ดุริยางคศิลป นฤมิตศิลป ทัศนศิลป และวรรณศิลป) ดานศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยภาพรวมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน 585 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,385 ครั้ง มีผูเขารวมโครงการ (เฉพาะที่
สามารถนับได) จํานวน 135,299 คน รายละเอียดจําแนกรายหนวยงานได ดังนี้
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หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา จํานวนครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
8
78
587
9
9
1,181
24
24
3,002
32
76
4,328
4
4
302
24
34
4,763
15
15
951
5
5
777
29
29
3,189
73
258
2,941
6
6
520
57
350
53,021
42
42
11,000

คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร

42
13
14

52
22
14

11,753
2,163
1,289

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
วิทยาลัยประชากรศาสตร
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
สถาบันภาษา
สถาบันเอเชียศึกษา

79
11
14
8
3
1
3
11
5
12
7

106
58
14
10
3
38
3
39
5
12
9

16,656
3,290
1,390
180
540
805
100
324
270
496
69
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หนวยงาน
จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา จํานวนครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
3
3
155
วิศวกรรมพันธุศาสตร
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า
15
15
103
สถาบันวิจัยพลังงาน
4
4
42
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
4
4
37
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล
4
4
8,100
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
3
35
335
ศูนยเครือขายการเรียนรูเ พือ่ ภูมภิ าค
1
5
640
รวม
585
1,385
135,299
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การบริหารทั่วไป
การบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมการดําเนินงานและโครงสรางพื้นฐานหลัก
ที่จําเปนตอการบริหารองคกร เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมาย
ตอบสนองตอการบริหารยุทธศาสตร และสนับสนุนการผลักดันนโยบายการบริหารตางๆ ผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารระบบกายภาพ การกํากับดูแลกิจการ การจัดการ
ทรัพยสิน และการดําเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย

เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ส ามารถขั บ เคลื่ อ นไปตามแผนการและเป า หมายของ
มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่มุงเนนผลงานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มุงปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุนโยบาย
ยุทธศาสตร พันธกิจ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานประกอบดวย ขอมูลบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน และการพัฒนาระบบงานบุคคล
1.1 ขอมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร/วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากวาปริญญาตรี

รวม

รวม

2,254

1,210

2,487

1,910

7,861

สายวิชาการ

2,195

552

134

2,881

ขาราชการ

524

123

9

656

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได

33

22

17

72

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน

1,603

372

78

2,053

พนักงานวิสามัญ

20

15

10

45

ผูมีความรูความสามารถ

8

7

3

18

อาจารยชาวตางประเทศ

7

13

17

37

สายปฏิบัติการ

59

658

2,353

1,910

4,980

ขาราชการ

8

76

134

40

258

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได

18

217

868

734

1,837

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน

16

321

1,178

306

1,821

157

157

80

73

207

23

406

429

70

194

271

พนักงาน รปภ.
พนักงานวิสามัญ

17

37

ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน
ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณแผนดิน
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บุคลากรสายวิชาการ 2,881 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการไดดังตารางตอไปนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญา
เอก
คณะครุศาสตร
คณะจิตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรฯ
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอักษรศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยประชากรศาสตร
ว.ปโตรเลียมและปโตรเคมี
ว.วิทยาศาสตรสาธารณสุข
สํานักวิชาทรัพยากรฯ
สถาบันการขนสง
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ
สถาบันไทยศึกษา
สถาบันภาษา
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา้
สถาบันวิจัยพลังงาน
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
สถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม
สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา
สํานักงานมหาวิทยาลัย
รวม

134
19
128
24
30
30
101
393
84
45
373
22
262
28
49
44
51
106
118
1
8
20
16
9
1
9
1
26
3
6
12
13
7
5
17
2,195

ตําแหนงทางวิชาการ
คณาจารยประจํา
ปริญญา ปริญญา
ศาสตราจารย
รอง
ผูชวย
อาจารย อาจารย นักวิจัย
โท
ตรี
สาธิต
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
183
52
5
25
89
108
142
4
1
1
7
16
22
29
7
47
52
72
1
20
1
6
5
12
22
17
2
5
15
25
1
8
16
5
12
2
26
42
43
20
9
58
150
102
106
6
6
8
5
19
37
37
11
1
4
23
17
13
27
1
32
111
155
102
1
3
1
4
8
12
24
2
24
104
100
60
21
2
6
14
16
15
3
2
13
30
7
50
1
18
49
26
5
1
1
4
25
27
19
5
10
37
50
32
1
61
4
3
19
63
98
1
2
1
2
2
1
1
10
4
6
1
2
5
2
5
2
1
2
8
1
1
3
4
1
2
1
39
18
2
16
65
1
2
6
2
3
2
5
1
4
3
5
1
3
3
1
6
2
16
3
552
134
201
652
925
915
142
46
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รวม
369
24
179
45
47
30
113
422
98
57
401
25
288
51
52
94
57
130
183
1
8
21
16
9
1
10
1
83
3
6
12
13
7
6
19
2,881
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1.2 การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝกอบรมและสัมมนา
ในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามผลสัมฤทธิ์และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารดานบริหารจัดการและสมรรถนะดานวิชาชีพบุคลากรทุกระดับใหเต็มประสิทธิภาพ
ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ อาทิ การประชุม การฝกอบรมสัมมนา การจัดการความรู การเสริมสราง
ความเขมแข็งใหบุคลากรในวิชาชีพตางๆ การใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ การใหทุนการศึกษาตอ เปนตน
การดําเนินงานมีทั้งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง และสนับสนุนให หนวยงานตางๆ ดําเนินการ หรือใหไป
ฝกอบรมภายนอกเพิ่มเติม
1.2.1 กลุม กิจกรรมการพัฒนา จํานวนหลักสูตร จํานวนครัง้ จํานวนชัว่ โมง จํานวนผูเ ขารวม
และจํานวนผูผานกระบวนการพัฒนา
กลุมหลักสูตร

หลักสูตร ครั้ง

ชั่วโมงรวม
ของหลักสูตร

ผูเขารวม
(นับซํา้ ) (คน-ครัง้ )

ผูผ า นระบวนการพัฒนา
(นับซํ้า) (คน-ครั้ง)

1. การพัฒนาทีม่ หาวิทยาลัย (สวนกลาง) ดําเนินการ

140

274

3,108.75

10,504

10,108

2. การพัฒนาบุคลากรที่สวนงานตางๆ ดําเนินการ

3,165

3,165

127,155.24

9,957

9,957

รวมทุกกลุมหลักสูตร

3,305

3,439

130,263.99

20,461

20,065

จํานวนหลักสูตร
(ทําได)1

จํานวนครั้ง
(ทําได)1

สายวิชาการ

2,579

2,621

5,030

128,934.01

25.63

สายปฏิบัติการ

850

980

15,431

134,125.48

8.69

รวมทุกสาย

3,429

3,601

20,461

263,059.49

12.86

สาย

ผูเขารวมกระบวนการ ชัว่ โมงรวมผูเ ขารวม จํานวนชัว่ โมงเฉลีย่ ทีไ่ ด
พัฒนา (นับซํา้ ) (คน-ครัง้ ) กระบวนการพัฒนา
รับการพัฒนา2

หมายเหตุ 1. จํานวนหลักสูตร/จํานวนครัง้ เปนการนับจากผูเ ขารวมกิจกรรม ซึง่ บางหลักสูตรมีทงั้ สายวิชาการและปฏิบตั ิ
การเขารวมจึงทําใหตัวเลขในตารางดานลาง มากกวาตารางดานบน
2. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรไดรับการพัฒนา คํานวณจากสัดสวนจํานวนชั่วโมงรวมผูเขารวมกระบวนการ
พัฒนาตอ จํานวนบุคลากรที่เขารวมกระบวนการพัฒนา (นับซํ้า) คน-ครั้ง
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1.2.2 จํานวนผูผานกระบวนการพัฒนา จําแนกตามประเภทบุคลากร
ผูเ ขารวมกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร
จริงจากฐานขอมูลบุคลากร (CU-HR) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ผูผานการพัฒนา (นับหัวจริง) (คน)
ผูผานการพัฒนา
(นับซํ้า) (คน-ครั้ง) มีตําแหนงบริหาร คณาจารย/เจาหนาที่ รวม

ประเภท
บุคลากร

บุคลากรจริง
% ทีไ่ ดรบั *
ณ 30 ก.ย.61 (คน) การพัฒนา

สายวิชาการ

4,995

157

1,553

1,710

3,029

56.45

สายปฏิบัติการ

15,070

223

3,544

3,767

5,621

67.02

รวมทุกสาย

20,065

380

5,097

5,477

8,650

63.32

หมายเหตุ รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนา คํานวณจากสัดสวนจํานวนบุคลากรทีผ่ า นการพัฒนานับไมซาํ้ (นับหัวจริง)
ตอจํานวนบุคลากรในระบบฐานขอมูลบุคลากร (CUERP-HR)

(หนวย: คน-ครั้ง)
สายวิชาการ
ระดับ
(ยอย)

ผูผาน
(นับซํ้า)

สายปฏิบัติการ

ผูผาน
จํานวนบุคลากร % ไดรับ
นับหัวจริง จริงในระบบ CUHR การพัฒนา
1

ระดับ
(ยอย)

ผูผาน
ผูผาน
จํานวนบุคลากร % ไดรบั 1
(นับซํ้า) นับหัวจริง จริงในระบบ CUHR การพัฒนา

A-1

42

17

27

62.96

P3

64

4

5

80.00

A-2

258

75

116

64.66

P4

315

21

25

84.00

A-3

816

277

434

63.82

P5

1,518

134

166

80.72

A-4

1,414

423

684

61.84

P6

1,443

181

213

84.98

A-5

996

458

749

61.15

P7

6,816

1,675

2,374

70.56

AR-4

34

4

4

100.00

P8

1,436

489

870

56.21

AR-5

191

24

48

50.00

P9

417

200

524

58.17

AD

19

18

154

11.69

L1

1

1

ขาราชการ/ 3,061
ลูกจาง

1,063

1,444

73.61

3,767

5,621

67.02

100.00

ขาราชการ/ 1,224
ลูกจาง

413

813

50.80

รวม

1,710

3,029

56.45

4,995

รวม

15,070

หมายเหตุ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา คํานวณสัดสวนจํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนานับไมซํ้า (นับหัวจริง)
ตอจํานวนบุคลากรในระบบฐานขอมูลบุคลากร (CUERP-HR)
และ L1* : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บุคลากรไดลาออกจากปฏิบัติงานแลว
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1.3 การบริหารงานบุคคล
ครอบคลุมการดําเนินงานเกีย่ วกับบริการจัดการบุคลากร ทัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการและ
ลูกจาง พนักงานวิสามัญ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน นับแตการสรรหา คัดเลือก การกําหนดระดับ
ตําแหนง การเลื่อนระดับ เงินเดือนและคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน การเปลีย่ นสถานภาพ การลา การพนสภาพ บําเหน็จบํานาญ รวมถึงการดําเนินการเกีย่ วกับ
ฐานขอมูลบุคคล จัดทําระบบทีเ่ กีย่ วของทุกดาน โดยตลอดปทผี่ า นมา มีความกาวหนาในประเด็นตางๆ ดังนี้
การจางงานโครงการ Compititive Track สังกัดศูนยวิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงอนาคต เพื่อใหสามารถดึงคนที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานดวยคาตอบแทน
ที่แขงขันไดกับภาคเอกชน
การบริหารจัดการโปรแกรมการทดสอบแบบออนไลน โดยสวนงานเปนผูจ ดั สอบผานเครือ่ ง
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมการทดสอบแบบออนไลน และจัดสงผลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสง
ไปยังหนวยงานตนสังกัด
เพิ่มชองทางการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูสมัครมีทางเลือกไดมากขึ้น เชน
การเขารวม CU Job & Education Fair 2018 ณ ศาลาพระเกีย้ ว และชองทางสือ่ สารอืน่ ๆ ไดแก Jobthai.
com, Facebook, Line
แกไขขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 มีสาระสําคัญ คือ หากพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิตใหสามารถไดรับคาชดเชยได จากเดิมหากตาย
และลาออกจะไมไดรับคาชดเชย
มีโครงการ “ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสวนงาน” เพื่อให
สวนงานและหนวยงานตางๆ ดําเนินการใหถกู ตองตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อประโยชนในการวางแผนจัดการอัตรากําลังในอนาคต โดยใหมีการจางเปน
ประเภทพนักงานวิสามัญ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) เพื่อรองรับระบบการ
ใหบริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service: HR-ESS) โดยสามารถเรียกดูขอมูลของตนเองได
ออกหนังสือรับรอง การลา ประกันสุขภาพกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในระยะแรกมีโครงการนํารองที่
สํานักงานมหาวิทยาลัยและคณรัฐศาสตร
การปรับปรุงระบบฐานขอมูล CUHR เพือ่ รองรับบุคลากรชาวตางประเทศทีผ่ า นการตรวจ
สอบจากสํานักบริหารวิรัชกิจฯ อาจารยพิเศษ นักวิจัยโครงการ และบุคลากรหนวยงานอื่นๆ เพื่อสามารถ
ออกบัตรประจําตัวบุคลากรได

•

•

•
•
•
•
•
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• เพิ่มธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใหบุคลากรรับ

เงินเดือนผานธนาคาร
จัดเตรียมขอมูลตางๆ เพื่อรองรับโครงการ Data Governance และ Data Gateway
(ประสานงานกับสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จัดทําเข็มทองคําเกียรติคุณประจําป 2561 ไดขอความเห็นชอบในหลักการดําเนินและ
ไดรบั อนุมตั ใิ หเปลีย่ นแปลงโดยเพิม่ คุณสมบัตเิ นือ้ ทองคําจากเดิมใชทองคําบริสทุ ธิ์ 90% ขนาดนํา้ หนัก 7 กรัม
เปน 96.5% ขนาดนํ้าหนัก 9 กรัม ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาในการจัดทําเข็มทองคํา
การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการขออนุมัติไปปฏิบัติงานตางประเทศ ใหผูมี
อํานาจอนุมตั ลิ งในบันทึกขอความเพือ่ ประกอบการเบิกจายใหไดตามสิทธิ์ โดยไมตอ งจัดทําคําสัง่ ใหไปปฏิบตั ิ
งาน ณ ตางประเทศ
ปรับเปลีย่ น บลจ.บริหารกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย จาก บลจ.กสิกรไทย
จํากัด เปน บลจ. กรุงไทย จํากัด ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ซึ่งมีแผนการลงทุนรวม 9 แผน สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนไดปละ 4 ครั้ง และมีชองทาง
การตรวจสอบขอมูลไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จัดกิจกรรมโครงการ “ปุยนุน FIT 2018” กิจกรรมการเดิน 10,100 กาว บุคลากรสามารถ
โหลดแอปพลิเคชั่น Pacer แลวรวมเขากลุมตางๆ ตามหนวยงาน มีวิทยากรบรรยาย กิจกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนสถานที่ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ระยะแรกป 2561 ไดเริ่มในสวน
ผูบ ริหารใหไปตรวจทีอ่ าคาร 14 ชัน้ โรงพยาบาลจุฬาฯ และในปถดั ไปจะขยายไปสูบ คุ ลากร ทัง้ นี้ เพือ่ ความ
สะดวก สะอาด ปลอดภัย
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง ตามที่ไดมีหนังสือแจงใหประสานขาราชการ
และขาราชการบํานาญเขาไปตรวจสอบสิทธิ์ ปรับปรุงขอมูลประวัตสิ ว นตัวบุคลากรและบุคคลในครอบครัว
ใหถูกตองทันสมัย
การปรับปฏิทนิ การทํางานในเรือ่ งการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา จากเดิมเดือนมีนาคม เปนใหเสนอกอนกําหนดเวลาเดิม 6 เดือน ทัง้ นี้ ไดปรับปรุงฐานขอมูล
ในระบบ CU-HR ใหรองรับ
ชี้แจงสวนงานตางๆ ผานบันทึกซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติและ
การจัดทําคําสัง่ ใหไปปฏิบตั ิ ณ ตางประเทศ พรอมผังขอมูลตัวอยางการนับระยะเวลาสําหรับจัดทําคําสัง่ ให
ไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.4 การพัฒนาระบบงานบุคคล
เพื่อการวิเคราะหและพัฒนาระบบงานบุคคล ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาและนําเครื่องมือการพัฒนาองคกรและการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัยเขามาใช โดยชวงที่ผานมาไดดําเนินการในหลายประเด็น ดังนี้
ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรือ่ ง เกณฑและวิธกี ารคํานวณภาระงานของคณาจารย
ประจําในสังกัดสวนงาน พ.ศ. 2561 ซึง่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสว นงานมีความยืดหยุน ในการจัดสรรภาระ
งานใหกับคณาจารยในสังกัด ใหคณาจารยสามารถปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลองกับความถนัดภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรและความจําเปนของสวนงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับขึ้นเงินเดือนประจําป (แบบใหม) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดเริ่มนําผลผลิตมาประกอบการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินภาระงาน
และคุณลักษณะสวนบุคคล และนํามาใชในการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป โดยการปรับแบบฟอรมขอตกลง
ภาระงาน (Assignment Sheet) แบงออกเปน 2 สวน ไดแก ภาระงาน และผลผลิต และปรับแบบฟอรม
การประเมินผล
โครงการ Talent Development สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ที่มหาวิทยาลัยตองการ
สนั บ สนุ น ให ทุ ก ส ว นงาน มี โ อกาสพั ฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถโดดเด น ให มี กํ า ลั ง ใจ
ในปฏิบัติงาน และมองเห็นโอกาสกาวหนาของตนเอง ไดรับการเตรียมความพรอมผานกระบวนการพัฒนา
มีผูผานเกณฑเขารวมโครงการ 7 คน
การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการและ
วิชาชีพ ใหดํารงตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญระดับตน เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง
ปจจุบนั การเสนอผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงไดดาํ เนินการแลวเสร็จ 4 ราย ตําแหนงเจาหนาทีส่ าํ นักงาน
(ตรวจสอบภายใน) และอยูระหวางการเสนอผลงานระดับสูง P4 เพื่อใหคณะอนุกรรมการประเมิน 1 ราย
ตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ)
การจัดทําใบรับรองดานวิชาชีพอยูระหวางหารือกับเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาชีพ
สายปฏิบัติการบุคคล หองสมุด แผนและการงบประมาณ ในการกําหนดเกณฑรายละเอียด อาทิ ทดสอบ
ความรู ประสบการณ และอื่นๆ
โครงสรางและการจัดสรรกรอบอัตราบริหารสายปฏิบตั กิ ารของสวนงาน ซึง่ ไดมสี ว นงาน/
หนวยงานสงเรื่องเขามายังมหาวิทยาลัย รวม 14 สวนงาน/หนวยงาน
โครงสรางและกรอบอัตราบริหารสายปฏิบัติการของสํานักงานมหาวิทยาลัย แบงเปน
2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 4 สํานัก 2 ศูนย และระยะที่ 2 ทบทวนและ
รอนําเสนอ 11 หนวยงาน

•
•
•
•
•
•
•
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• การจัดสรรกรอบอัตราใหยืมสายวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนหมวดการจางอาจารย

สาธิต AD และนักวิจัย AR จากหมวดเงินรายไดเปนหมวดเงินอุดหนุน และเห็นชอบใหสวนงานยืมกรอบ
อัตรากําลังเปนการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขใหสวนงานดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุภายในวันที่
1 มกราคม 2562 ซึง่ อาจบรรจุจา งอัตราเลขทีเ่ กษียณตามกรอบใหยมื ในกรณีทสี่ ว นงานมีบคุ ลากรสายวิชาการ
หมวดเงินอุดหนุนเกษียณอายุ
โครงการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P8 ที่มีศักยภาพใหเขาสู
ระดับ P7 โดยใชกรอบอัตราเลขที่เดิมที่ครองอยู เพื่อเปนการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเอง เพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางาน
การประชาสัมพันธสมรรถนะหลัก (Thank You Card) เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับกรอบสมรรถนะหลักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสอดแทรกสมรรถนะหลักผาน Thank You Card
เพื่อใหบุคลากรสามารถนําไปใชในการสงความประทับใจในการทํางานรวมกัน
Communication & HR NEWS จัดทําวารสารออนไลนประจําทุกเดือน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจรวมกัน

•
•
•

รายงานประจําป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปบัญชี 2561

131

2 การพัฒนาระบบกายภาพ

สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบกายภาพในรอบป จําแนกเปน ขอมูลดานกายภาพของ
มหาวิทยาลัย งานปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัย และงานกอสรางอาคารใหม/
ปรับปรุงอาคาร กิจกรรมสนับสนุน และโครงการตามยุทธศาตร ดังนี้
2.1 ขอมูลดานกายภาพของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวยขอมูลพื้นที่ จํานวนอาคาร และพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ดังนี้
2.1.1 พื้นที่ จําแนกตามประโยชนการใชสอย
ประเภทการใชสอย
1. การศึกษา
1.1 เขตการศึกษา
1.2 เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ
1.3 เขตที่พักอาศัย
2. สวนราชการอื่นยืมใช
3. สวนผลประโยชน
รวมที่ดินในเขตปทุมวัน

พื้นที่ (ตารางเมตร)
948,952.09
539,832.09
272,480.00
136,640.00
337,607.91
592,000.00
1,878,560.00

รอยละ
50.5
28.7
14.5
7.3
18.0
31.6
100.0

*รวมพื้นที่รับคืนจากกรมพลศึกษาจํานวน 10 ไร (16,000 ตารางเมตร)

2.2 งานปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัย
ในรอบระยะเวลา 1 ป มีรายการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัย
จําแนกเปนรายการประเภทตางๆ จํานวน 12 รายการ โดยใชงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
2.3 งานกอสรางอาคารใหม/ปรับปรุงอาคาร
มหาวิทยาลัยมีการกอสรางอาคารหลังใหม 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงอาคาร 1 โครงการ
2.4 กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารกายภาพ และโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานกายภาพสวนกลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย โดยรวมแบงเปน การใหบริการการใชหองเรียน หองประชุม หองอเนกประสงค ในอาคาร
สวนกลางของมหาวิทยาลัย และการใหบริการยานพาหนะ นอกจากนี้ ยังมีการจัดดําเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานกายภาพใหสอดรับกับนโยบาย
การบริหาร มีสรุปผลดําเนินงาน ดังนี้
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• อาคารเรียนรวมที่ใหบริการสําหรับการเรียนการสอน จํานวนรวม 114,776 ชั่วโมง
• อาคารที่ใหบริการสําหรับการประชุม สัมมนา งานพิธีการตางๆ จํานวน 17 อาคาร

รวม 31,428 ชั่วโมง
บริการรถยนตสวนกลาง 19 คัน ประกอบดวย รถเกง 6 คัน รถตูโดยสาร 7 คัน และรถบัส
ปรั บ อากาศ 4 คั น ให บ ริ ก ารการเดิ น ทางไปในที่ ต  า งๆ รวมถึ ง บริ ก ารรถตู  โ ดยสารประจํ า เส น ทาง
จุฬาฯ–อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ทุกวันจันทร-พุธ-ศุกร รวมมีจํานวนครั้งใหบริการตลอดป 2561 นับ
ได 6,410 ครั้ง
โครงการประกันภัยอาคารสถานที่ในเขตการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 211 อาคาร และพื้นที่
ตางจังหวัด 51 อาคาร มีทุนประกันรวมทั้งสิ้น 48,217,790,611 บาท
โครงการจุฬาฯรักษโลก ชาวจุฬาฯ รวมใจปลูกตนไม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน 38,000 ตน
โครงการระบบความปลอดภัยอาหารของโรงอาหารรวม
โครงการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย มี 28 คัน แบงเปน 5 สายมีผูใชบริการเฉลี่ยวันละ
17,000 คน
โครงการพัฒนาระบบตราติดรถยนตออนไลน
2.5 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเปนหนึง่ ในองคประกอบสําคัญของการขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจน
การติดตอสื่อสาร ปจจุบันมี สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการดําเนินงาน โดยสามารถ
จําแนกการดําเนินงานออกไดเปน 4 ดาน ไดแก ดาน IT Infrastructure and Security ดาน Data
Management ดาน Application Management และ ดาน IT Governance
2.5.1 การดําเนินงานดาน IT Infrastructure & Security
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข า ยไร ส าย (WiFi) จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
เปนโครงการตอเนื่อง 5 ป เพื่อยกระดับการใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WiFi) ใหสามารถครอบคลุม
และเพียงพอตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย
ดานการดําเนินงาน และอืน่ ๆ โดยในปงบประมาณ 2561 สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดาํ เนินการ
เขาสํารวจพื้นที่ตามอาคารตางๆ ออกแบบผังระบบ และปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย (WiFi) ขนานใหญ
ในทุกๆ คณะ พรอมการบริหารจัดการระบบในรูปแบบ 24/7

•
•
•
•
•
•

•
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• ปรับปรุงและรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 สําหรับ

กระบวนการทํางาน ระบบ และสภาพแวดลอมของหอง Data Center เพื่อใหไดมาตรฐานและมีมั่นคง
ความปลอดภัยในระดับสูงพรอมทั้งปรับปรุงระบบหอง Data Center ยกระดับไปสูมาตรฐาน Tier-3
ในปงบประมาณ 2561 ที่ผานมา
2.5.2 การดําเนินงานดาน Data Management
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงปฏิบตั กิ าร Data Gateway เพือ่ ใหเปนทีจ่ ดั เก็บ
ขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย และใหบริการดานขอมูลแก คณะ สวนงาน และหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ไดอยางคลองตัวและเกิดการบูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ โดยไดพฒ
ั นาชุดขอมูลแลวเสร็จ
ประกอบไปดวย 4 ชุดขอมูลหลัก และ 23 ชุดขอมูลยอย ไดแก ชุดขอมูลหลักดานนิสิต ชุดขอมูลหลัก
ดานบุคลากร ชุดขอมูลดานหลักสูตร และชุดขอมูลหลักดานวิทยานิพนธและสารนิพนธ
2.5.3 การดําเนินงานดาน Application Management
รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ CU NEX ภายใต คณะกรรมการอํานวยการ
ระบบอัจฉริยะการใหบริการครบวงจรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU ONE) ในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางในการดําเนินโครงการ เพื่อใหใชประโยชนจากบัตรประจําตัวนิสิตฯไดอยางเต็มประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการใชชีวิตทั้งภายในและภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยอยางครบวงจร และสอดคลองกับ Student
Lifestyle อยางแทจริง โดยซอฟตแวร CU NEX ถูกนําออกใชงานในครั้งแรกเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2561
2.5.4 การดําเนินงานดาน IT Governance
ระบบจั ด การงานบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ(ITSM) ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เป น
platform ในการรับแจงเหตุขัดของและการขอใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเขาถึงไดงาย
และใหบริการ 24/7 โดยระบบจะมีการแจงเตือนสถานะของการดําเนินงานใหกบั ผูร บั บริการทราบเปนระยะๆ
รวมทัง้ สามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางครบวงจร สอดคลองกับแนวปฎิบตั มิ าตรฐานสากลอยาง ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) โดยในปงบประมาณ 2561 มีการแจงเหตุขัดของ
และการขอใชบริการผานระบบจํานวนกวา 4,000 งาน
โครงการอบรมสั ม มนาเพื่ อ ให ค วามรู  แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะด า น Digital Literacy
สําหรับนิสิตและบุคลากร ชวยใหสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม โดยในปงบประมาณ 2561 ไดจัดอบรมกวา 10 หลักสูตร อาทิ อบรมการใช Ofﬁce365,
อบรมการใช Webmail, G Suite for Education, การประยุกตใชงาน Ofﬁce365 ในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน

•

•

•

•
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3 รายงานการกํากับดูแลกิจการ ประจําปบัญชี 2561

จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ ที่ ไ ด รั บ งบประมาณแผ น ดิ น
มีความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารภายใตกรอบกฎเกณฑของรัฐ
และหลักธรรมาภิบาล มุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส ตรวจสอบได และใหบุคลากร
มีสวนรวม โดยตองมีการรายงานผล การดําเนินงานตอรัฐมนตรี และการตรวจสอบรับรองรายงานการเงิน
จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย มีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อกําหนดเปาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับ
การจั ด หารายได จั ด หาแหล ง ทุ น และทรั พ ยากรอื่ น อนุ มั ติ ก ารตั้ ง งบประมาณรายรั บ และรายจ า ย
ของมหาวิทยาลัย แตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย
และเสนอรายงานตอรัฐมนตรี
สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบทําหนาทีก่ าํ กับดูแลควบคูไ ปกับหนาที่
การตรวจสอบภายในและจั ด ทํ า รายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ โดยเป ด เผยไว ใ นรายงานประจํ า ป
ของมหาวิทยาลัย
ในป 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนและกําหนดนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
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1. นโยบายสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
1.1 นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต เพือ่ มุง มัน่ บริหารและขับเคลือ่ นพันธกิจภายใต
หลัก ธรรมาภิบาลที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได รวมถึงการยึดมั่นใน
ความถูกตอง ตอตานการทุจริต และสงเสริมคานิยม “ชูเชิดคุณธรรม” สรางความตระหนักรูแ ละใหประชาคม
ทุกระดับมีสวนรวมในการปองกันและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรและระดับสวนงาน เพื่อใหทุกสวนงานจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน กลไกที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
และรวมเปนเจาของความเสีย่ ง เพือ่ ตระหนักรูถ งึ รายการความเสีย่ งสําคัญของมหาวิทยาลัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ได
ในทุกกิจกรรม และเตรียมความพรอมรับสถานการณตางๆ อยางรอบคอบรวมกัน เพื่อปองกันความเสี่ยง
และใหมีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
1.3 นโยบาย Digital University เพื่อใหทุกสวนงานบันทึกขอมูลงบประมาณ การเงิน
การบัญชี และ การพัสดุ ในระบบจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP) และจัดทํารายงานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยดวยระบบสารสนเทศสากลที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ และสอดคลองกับระบบ
GFMIS ของภาครัฐ
1.4 นโยบายการตรวจสอบรับรองรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีสาํ นักงานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองรายงานการเงิน
ของหนวยวิสาหกิจและศูนยในกํากับของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่กํากับดูแลกิจการ
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชวยทําหนาที่กํากับดูแลกิจการในการบริหารงาน
ดานตางๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหมีความรอบคอบ รัดกุม และโปรงใส ไดแก คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบาย
การพั ฒ นานิ สิ ต คณะกรรมการกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย สภาคณาจารย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการจัดการทรัพยสิน
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมคี ณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ
ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลความโปรงใสและเสริมสรางคุณธรรม เพื่อทําหนาที่ในการจัดทํานโยบาย
ดานความโปรงใสและเสริมสรางคุณธรรมในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนกํากับดูแลเชิงนโยบาย สงเสริม
สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานที่ เ อื้ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย บรรลุ พั น ธกิ จ
ดวยกระบวนการที่โปรงใส และสงเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมที่ดีในองคกร ทั้งในการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงาน
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3. การบริหารคุณภาพองคกร
มหาวิทยาลัยไดกาํ หนดใหมกี ารประกันคุณภาพขององคกรใหเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใหมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามที่ สกอ.กําหนด หรือตามระบบที่ยอมรับในระดับสากล
และมีการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับดูแลความโปรงใส และเสริมสรางคุณธรรม
ณ วันสิ้นป 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลความโปรงใส และเสริมสรางคุณธรรม ประกอบดวย
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย นายแพทย ดร.นรินทร หิรัญสุทธิสกุล) เปนประธาน และผูอํานวยการศูนย
บริหารความเสี่ยง เปนกรรมการและเลขานุการ ไดปฏิบัติหนาที่สําคัญดังนี้
(1) ในป 2561 มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง เพื่อจัดทําและกํากับการดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายดานความโปรงใสและเสริมสรางคุณธรรมในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการกํากับดูแลเชิงนโยบาย
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาการดําเนินงานที่เอื้อใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บรรลุพันธกิจดวยกระบวนการที่โปรงใส และสงเสริม ติดตามผลดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(2) จัดทําและทบทวนแนวทาง/แผนดําเนินการมุงสู “มหาวิทยาลัยปลอดทุจริต” ประจําป
2560-2561
(3) รายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น การมุ  ง สู  “มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดทุ จ ริ ต ” ประจํ า ป
2560-2561 และแนวทาง/แผนดําเนินการมุงสู “มหาวิทยาลัยปลอดทุจริต” ประจําป 2560-2561 (ITA)
ของ 4 Key Area และ KPI ของแตละ Key Area และคาเปาหมาย และประเด็นดานการทุจริตที่อาจพบ
ในบริบทการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
5. การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันสิ้นป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน นายสาธิต ชาญเชาวนกุล นายธนะชัย สันติชัยกูล
และ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยตุลย สิทธิสมวงศ ประธานสภาคณาจารย เปนกรรมการ ไดปฏิบัติ
หนาที่สําคัญดังนี้
(1) ในป 2561 มีการประชุมจํานวน 8 ครัง้ ประกอบดวย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และการประชุม
ร ว มกั บ อธิ ก ารบดี แ ละคณะผู  บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ติ ด ตามผลดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะ
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จากการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
(2) มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
80 หนวยงาน ตามประเด็นความเสี่ยงสําคัญ 7 ดาน เพื่อติดตามและประเมินประสิทธภาพตอไป ไดแก
ดานยุทธศาสตร ดานนโยบาย ดานเหตุการณภายนอก ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร ดานบุคลากร
และดานอื่นๆ ตามบริบท ของหนวยงาน ตามประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงและมีโอกาสเกิดสูง
เพื่อปองกันความเสี่ยงสําคัญใหมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
(3) การพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ เปนไปตามหลักการตรวจสอบภายในสากล และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ทบทวนแบบประเมินตนเองใหเหมาะสมทันการณ และประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. สรุป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีแนวทางชัดเจนที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการถายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติครอบคลุมทุกสวนงานและการปฏิบัติงานทุกดาน
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะเปนผูสนับสนุนดานนโยบายและธรรมาภิบาล
ไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอยางเขมงวด ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม กฎบัตร มาตรฐานวิชาชีพ และแสดงความเห็นอยางอิสระ ใหขอเสนอแนะสําคัญตอฝายบริหาร
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารและปองกัน
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการบริหารงานทีส่ อดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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4 การจัดการทรัพยสิน

มหาวิทยาลัยดําเนินงานดานการจัดการทรัพยสิน โดยแบงเปน การจัดการทรัพยสินทางการเงิน
ดําเนินการโดยศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน และสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
และการจัดการทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย ดําเนินการโดยสํานักงานจัดการทรัพยสิน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 การจัดการทรัพยสินทางการเงิน
ตามทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยไดมกี ารจัดทํากรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการเงิน
ระเวลา 15 ป (พ.ศ. 2556-2570) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นภาพฐานะทางการเงินและความมั่นคง
ทางการเงินระยะยาว และพิจารณาศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจวาจะสามารถ
รองรับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรในระยะ 15 ปไดสูงสุดเพียงใด
และเมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560-2563) ประกอบกับ
การที่ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการจัดหา
รายไดและฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดมกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตรทางการเงิน
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2561-2570) เพื่อใหมั่นใจวาจะยังสามารถรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรหลักใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยไดในอนาคต
แหลงรายไดหลักตามแผนยุทธศาสตรทางการเงินระยะ 10 ปของมหาวิทยาลัยนั้น นอกเหนือจาก
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ รายไดจากการจัดการศึกษา เงินรายไดจากบริการวิชาการและงานวิจัย และเงิน
รายไดจากสํานักงานจัดการทรัพยสินแลว การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายไดหรือสินทรัพยทางการเงิน
ถือเปนอีกหนึ่งแหลงรายไดที่สําคัญตอมหาวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
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การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายไดหรือจากสินทรัพยทางการเงินนั้น มีทั้งสวนที่มหาวิทยาลัย
และสวนงานบริหารเองโดยตรง และสวนที่บริหารผานกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ซึ่งบริหารจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนภายใตนโยบายและขอจํากัดในการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในปจจุบัน มีทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก
1) กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคลอง
2) กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินตน
3) กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้ระยะกลาง
4) กองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม
กองทุนสวนบุคคลจุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้ระยะกลางนั้น เริ่มดําเนินการ ดวยจํานวนเงิน
เริม่ ตน 200 ลานบาท และไดรบั การจัดสรรเงินลงทุนเพิม่ จากสวนงานตางๆ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มีเงินลงทุนเทากับ 2,790.09 ลานบาท และเงินลงทุนรวมในกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ รวมทุกประเภท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 36,764.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 30,136.70 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การบริหารทรัพยสินทางการเงินในรูปแบบของกองทุนสวนบุคคล จุฬาฯ ประสบความสําเร็จ
ในระดับที่นาพึงพอใจ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร และ
สูงกวาเปาหมายที่กําหนด อยางไรก็ตาม จากการทบทวนแผนยุทธศาสตรทางการเงินสําหรับระยะเวลา
10 ป (พ.ศ. 2561-2570) มหาวิทยาลัยก็ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินที่คาดวาจะ
ชวยสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวโดยการยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการทบทวนขอบังคับ
จุฬาฯ วาดวย การจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได พ.ศ. 2558 และประกาศจุฬาฯ เรือ่ ง นโยบายการลงทุน
และขอจํากัดการลงทุนในการจัดหาผลประโยชนจากเงินรายได พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประเภทของสินทรัพย
ทางการเงินทีส่ ามารถลงทุนไดเพิม่ เติม ซึง่ ไดผา นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ
แลวในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 และอยูระหวางการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
4.2 การจัดการทรัพยสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย
มหาวิทยาลัยดําเนินงานดานการจัดการทรัพยสิน โดยผานสํานักงานจัดการทรัพยสิน ซึ่งเปน
หนวยงานบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิ ทีเ่ ปนทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพยของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในเขตจัดการทรัพยสินบริเวณเขตปทุมวันและบริเวณอื่นๆ โดยการใหเชาที่ดิน การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย
ในปงบประมาณ 2561 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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4.2.1 ผลการดําเนินงานหลัก
ดําเนินภารกิจหลักในการจัดหาประโยชนบนที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในบริเวณ
พื้นที่นอกเขตการศึกษาโดยรอบ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดินและนําเงินรายไดจากการบริหารพื้นที่
ดังกลาวกลับคืนมาสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยและ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมิตองพึ่งงบประมาณแผนดินแตเพียงอยางเดียว นับเปนภารกิจสําคัญที่ได
ดําเนินการมาโดยตลอด สอดคลองกับยุทธศาสตรสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม (Knowledge &
Innovation) ของมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณ 2561 สามารถจัดหารายรับรวมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงรายรับ
สุทธิเหนือกวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยจําแนกตามแหลงที่มาของรายรับไดดังนี้
(1) ทีด่ นิ -อาคารพาณิชย/อาคารพิเศษ ไดแก สวนบริหารกิจการสยามสแควร และสวนบริหาร
กิจการเขตพาณิชยสวนหลวง-สามยาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 26 ของรายรับรวม
(2) โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุน ไดแก สวนบริหารกิจการตลาดสามยาน
สวนบริหารกิจการจัตรุ สั จามจุรี สวนบริหารกิจการสยามกิตติ์ สวนบริหารกิจการสยามสแควรวนั สวนบริหาร
กิจการอาคารพิเศษ และสวนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร ซึ่งคิดเปนรอยละ 45 ของรายรับรวม
(3) โครงการพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ อกชนลงทุน ไดแก อาคารเอ็ม บี เค โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร
อาคารมั่นคงเคหะการ อาคาร U-Center อาคาร Center Point of Siam Square โรงแรมวรบุระรีสอรท
แอนดสปา (หัวหิน) โครงการ I’m Park โครงการ Zy Walk โครงการ People Park โครงการ Stadium
One และโครงการสามยาน มิตรทาวน ซึ่งคิดเปนรอยละ 29 ของรายรับรวม
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 กับปงบประมาณ 2560 จะพบวา
รายรับสุทธิของเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.7 ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีผลการดําเนินงานที่ดีมาจากการวางแผน
และการจัดหารายรับที่นอกเหนือจากคาเชาตามสัญญา อยางเชน การขายพื้นที่จัดกิจกรรม (Event)
ที่เพิ่มขึ้นจาก 52.7 ลานบาท ในป 2560 เปน 111.8 ลานบาท ในป 2561 (เพิ่มขึ้นรอยละ 98) โดย
ดึงงานกิจกรรมระดับประเทศใหมาจัดในพื้นที่ เชน “Amazing Thai Taste Festival” จัดรวมกับ
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย “สงกรานตเมษา ผาขาวมา ตอนสยามสนุก” จัดรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน
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4.2.2 ความคืบหนาโครงการพัฒนาที่สําคัญของสํานักงานฯ
โครงการพัฒนา Block H ที่ตั้งโครงการติดกับถนนพญาไท มีแนวคิดการพัฒนา
เปนอาคารรูปแบบผสม (Mixed Use) ประกอบดวย พื้นที่เพื่อการศึกษา (Learning Space) พื้นที่รานคา
(Retail) อาคารสํานักงาน (Ofﬁce) และพื้นที่จอดรถ
(Parking Node) เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ท
การพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชยบริเวณสยามสแควร ซึ่งจะ
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณสยามสแควร ซอย 7 ใหเปน Walking
& Shopping Street อยางเต็มรูปแบบ โดยกําหนด
แผนการเริ่มกอสรางตนป 2562 และคาดวาจะสามารถ
เปดใหบริการไดปลายป 2563

•

• โครงการสามยาน มิตรทาวน ตั้งอยูบริเวณมุมถนนพญาไท-พระราม 4 บนพื้นที่

ขนาด 220,000 ตารางเมตร มีแนวคิดการพัฒนา
โครงการในรูปแบบ Mixed-Use Complex ซึ่ง
ประกอบไปดวย ศูนยการคา อาคารสํานักงาน และ
ที่ พั ก อาศั ย (โรงแรมและคอนโดมิ เ นี ย ม) โดยมี
บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด และ บริษัท เกษม
ทรัพยภักดี จํากัด เปนผูลงทุนพัฒนา ปจจุบันอยู
ระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ
พรอมเปดใหบริการประมาณปลายป 2562
4.2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
โครงการเมืองอัจฉริยะ Chula Smart City: โครงการพัฒนารถสามลอไฟฟา
แบงปนกันใช (MuvMi) โดยรวมมือกับ บริษัท เออรเบิรน โมบิลิตี้ เทค จํากัด ผูใหบริการสามลอแบงปนกัน
ใชรอบเกาะรัตนโกสินทร ทําการพัฒนาระบบรถสามลอไฟฟาแบงปนกันใช (Tuk Tuk Sharing)
ในชือ่ วา “MuvMi” เพือ่ สนับสนุนการเดินทางในรูปแบบ
First/Last Mile Transportation ช ว ยอํ า นวย
ความสะดวกผูเดินทางภายในพื้นที่ ผานการเรียก
และจองรถสามลอไฟฟาผาน Application MuvMi
ปจจุบนั มีรถสามลอไฟฟาใชงานในระบบจํานวน 15 คัน
โดยมีผูสมัครใชบริการกวา 6,500 คน และมีสถิติการใชบริการเฉลี่ย 500–800 คน/วัน

•
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• อุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรบั รางวัล Special Recognition for

Public Facility By The PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 ซึง่ รางวัลทีไ่ ดเปนรางวัล
ที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สุดแหงวงการอสังหาริมทรัพยในภูมิภาคเอเชียถือเปนเกียรติแกผูประกอบการ
ดานอสังหาริมทรัพยที่ดีที่สุดในประเทศ โดยมีการมอบรางวัลทั้งสิ้นรวม 40 ประเภท

• พัฒนาคุณภาพของตลาดสามยานอยางตอเนือ่ ง ในป 2561 เปนอีกปทตี่ ลาดสามยาน

ภายใตการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เชน รางวัล
สุดยอดตลาดตนแบบพรีเมี่ยมมารเก็ต จากทางกรุงเทพมหานคร ไดรับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ
อาสาสมัครผูชวยนายตรวจ ตาชั่ง ตวงวัด เพื่อการคุมครองผูบริโภค จากกระทรวงพาณิชย ไดรับปาย
ตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับเพชร ไดรับปายรับรองมาตรฐานความสะอาดและ
สิ่งแวดลอม (Clean & Green Standard) ระดับดีเลิศ จากทางกรุงเทพมหานคร
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5 การดําเนินงานในสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสูภูมิภาค มีวัตถุประสงคที่จะขยาย
โอกาสทางการศึกษา พัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรูกับภูมิภาค โดยมีการดําเนินงานในหลายดาน
ทั้งการทําวิจัย การบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค การจัดตั้งศูนยหรือเครือขายเพื่อการประสานงาน โดยการดําเนินงานหลักอยูใน
เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนาน และจังหวัดใกลเคียง โดยมอบหมายใหศูนยเครือขายการเรียนรู
เพื่อภูมิภาค เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดําเนินกิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานตางๆ
และมีสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตรจัดการเรียนการสอนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดนาน โดยสรุปมีผล
การดําเนินงานในรอบป ดังนี้
5.1 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค
เปนหนวยงานจัดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเชี่ยวชาญและความชํานาญตามศาสตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเกิดเปนความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหบริการและ
ถายทอดองคความรูสูชุมชนพรอมกับการแสวงหา รวบรวมปรัชญาความรูทองถิ่น แสวงหาความตองการ
หรือปญหาตางๆ ของพื้นถิ่น เพื่อสงเสริมงานวิจัย การบริการวิชาการ สรางคน สรางสรรคองคความรู
และนวัตกรรม โดยศูนยฯ ทําการพัฒนาและเอื้ออํานวยโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
สวนงาน และหนวยงานตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย กิจการนิสิต การบริการวิชาการหรือ
การดําเนินการอื่นๆ ในเขตพื้นที่เครือขายภูมิภาค
พื้นที่ภูมิภาคภายใตการดูแลของศูนยฯ มีทั้งหมด 3 แหง
o สถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีผาสิงห (ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการ เครือขายแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน จ.นาน
o สถานีวจิ ยั และถายทอดเทคโนโลยีไหลนา น (สถานีวจิ ยั คัดเลือกและบํารุงพันธุส ตั ว) ต.ไหลนา น
อ.เวียงสา จ.นาน
o โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุรี ต.ชําผักแพว อ.แกงคอย จ.สระบุรี
ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้
5.1.1 โครงการตนแบบในพื้นที่ภูมิภาค
มีการดําเนินโครงการตางๆ ในพื้นที่อยางตอเนื่อง เผยแพรไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากการที่มีผูมาใชบริการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิ
การศึกษาดูงาน การฝกงานของนิสิต/นักศึกษา การอบรม การเขาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน
คายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ การประชุม
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1) โครงการตนแบบการศึกษาและพัฒนาความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหารโปรตีน
ศูนยสาธิตการเลีย้ งสุกรแบบผสมผสาน มีกจิ กรรมการเลีย้ งและการจัดการสุกร
สรางเครือขายเกษตรกร และใหบริการนํ้าเชื้อสุกรเพื่อการผสมเทียม อบรมและถายทอดเทคโนโลยี
ปงบประมาณ 2561 มีสุกร 15 ตัว
การสงเสริมผลิตแพะพันธุนม/เนื้อ จังหวัดนาน เพื่อเปนทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแกเกษตรกร พัฒนาตนแบบการเลี้ยงแพะ ป 2561 มีแพะ 106 ตัว มีการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากนมแพะ ไดพฒ
ั นาผลิตภัณฑเพิม่ เติม ไดแก คุกกีม้ ะแขวนนมแพะ คุกกีส้ าหรายไกนมแพะ คุกกีส้ าหราย
ชาโคลนมแพะ
การสงเสริมการเลี้ยงและอนุรักษโคแดงพื้นเมืองนาน ดําเนินการถายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยง ปรับปรุงสายพันธุ และการจัดการที่ เพื่ออนุรักษพันธุโคพื้นเมือง และเปนแหลงอาหาร
โปรตีนในพื้นที่ ป 2561 มีโคแดง 151 ตัว ใหบริการผสมพันธุ 48 ตัว ไดจัดการฟารมตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสตั ว ปจจุบนั ไดรบั การรับรองการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าํ หรับฟารมโคเนือ้ และฟารมแพะเนือ้
จากกรมปศุสัตว
การสงเสริมการเลี้ยงกบ มีการอบรมสรางอาชีพใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง
การสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือน เปนอาหารกบ ไดผลผลิต ปุยมูลไสเดือน
และนํ้ามูลไสเดือน กิจกรรมนี้ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง อาทิ กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
กลุมเกษตรกรจากองคการบริหารสวนตําบล กลุมทหารและแมบาน ป 2561 มีไสเดือนดิน 39 บอ
การสงเสริมการเลี้ยงไกประดูหางดํา สงเสริมและสรางอาชีพใหแกเกษตรกร
โดยเฉพาะรายที่เขารวมคืนพื้นที่ปา เลี้ยงเพื่อบริโภค หรือจําหนายในรูปแบบลูกไกและไกเนื้อ ปุยคอก
มูลไก หรือใชในพื้นที่เกษตรกรรม
การสรางเครือขายเกษตรกร ดําเนินงาน Mobile Unit โดยจัดทีมบุคลากร
ประกอบดวย สัตวแพทย สัตวบาล ออกเยี่ยมเกษตรกรในเครือขาย ป 2561 มีเครือขายเกษตรกร 426 คน
การปฏิบตั งิ านหองปฏิบตั กิ ารอาหารปลอดภัย สนองตอบยุทธศาสตรการสราง
ระบบความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดนาน โดยรวมกับสวนราชการตางๆ เปนการดําเนินการ
ตอเนื่องจากโครงการพัฒนาตนแบบสุขศาสตรการจําหนายเนื้อสัตวและการเฝาระวังมาตรฐานดาน
จุลชีววิทยาของนํา้ ดืม่ และนํา้ ประปาในจังหวัด ใหบริการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพนํา้ จากแหลงตางๆ ป 2561
ใหบริการ 189 ตัวอยาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

•
•
•
•
•
•
•
•
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2) โครงการตนแบบการศึกษาและพัฒนานิเวศวิทยาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
โครงการนวัตกรรมการปลูกปา จากการขยายผลการดําเนินงานของการวิจัย
โครงการวิทยาเพือ่ พืน้ ถิน่ “การประยุกตใชราเอคโตไมคอรไรซาเพือ่ การปลูก ฟน ฟูปา เต็งรังในจังหวัดนาน”ๆ
ป 2561 จัดอบรม 17 โครงการ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 2,310 คน ปลูกตนไม 42,480 ตน
การปลูกตนหวาแซมปา ในพื้นที่ปกปกและปลูกรักษาพันธุกรรมพืชโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.) การปลูกรักษามะไฟจีน กิจกรรมการปลูกรักษาไผเปาะ ไผลวกและไผซาง โดยไดรับ
ความรวมมือจากหลายหนวยงาน
การเพาะกลาหญาแฝกเพื่อปลูก ป 2561 ในพื้นที่สระบุรีมีการเพาะกลาหญา
แฝก 120,000 กลา พรอมกับการปลูกตนไมทดแทน 5,000 ตน มีการบํารุงรักษาฝายชะลอนํา้ จัดตัง้ โรงเรียน
หญาแฝก รวมจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับหญาแฝก
5.1.2 การดําเนินการแผนวิชาการภูมิภาค
การจัดการเรียนการสอนแบบ e Learning โดยนําชุดสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสมาใช
การปฏิบัติงาน “ระบบเครือขายวิชาการภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เพื่อ
เปนศูนยอางอิงและบริการวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพของภาคเหนือตอนบนในแถบ
ลุมแมนํ้านาน และการสนับสนุนงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
การสนับสนุนใหนิสิตทําวิทยานิพนธ โดยศึกษาวิจัยและฝงตัวอยางตอเนื่อง
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ การสงเสริมการผลิตบัณฑิต ภายใตระบบเครือขายวิชาการภูมภิ าค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่ปาสถานีวิจัยฯ ไหลนาน และ
ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาที่ ดิ น จุ ฬ าฯ สระบุ รี สามารถเป น แหล ง เรี ย นรู  น อกห อ งเรี ย นของนั ก เรี ย น
นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
พิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยานาน ทีไ่ ดรวบรวมตัวอยางทางชีววิทยาทัง้ ดาน
พืชและสัตว เพื่อเปดโอกาสแกนักเรียน เยาวชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปไดเขาศึกษาเรียนรู
การนําพืชสมุนไพรและพืชพืน้ ถิน่ ไปปลูกในพืน้ ทีต่ า งๆ ป 2561 สามารถนําไปปลูก
ทั้งสิ้น 684 ตน
โครงการนวั ต กรรมการศึ ก ษา/วิ จั ย บริ ก ารสู  ภู มิ ภ าค มุ  ง ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไดมีโอกาสนําความรูไปสูการปฏิบัติจริงในทองถิ่น โดยพื้นที่สามารถ
เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติงานทั้งดานสัตวศาสตร ดานระบบนิเวศ และศิลปวัฒนธรรม

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
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• โครงการ/กิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรม ปจจุบันมีเครือขายสลา ศิลปนและ

ครูนาฏยศิลป ครูดนตรีไทยจังหวัดนาน และมีการจัดตั้งวงมหาดุริยางคดนตรีไทย-คณะนาฏยศิลปฟานาน
เพื่อจัดการแสดงของจังหวัดในทุกๆ ป ป 2561 ไดจัดโครงการบมเพาะยุวศิลปนนาฏยศิลปดนตรีไทย
เมืองนาน และพิธไี หวครูดนตรีไทย นาฏยศิลปไทย ซึง่ จัดเปนประจําทุกป มีการพัฒนาแนวทางและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนายุวศิลปนจังหวัดนานจากเครือขายศิลปนและครูกลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะจังหวัด
นาน และยังไดเขารวมสนับสนุนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ภูมิภาคอยางตอเนื่อง

5.2 สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนแหลงความรูแ ละแหลงอางอิงดานการจัดการทรัพยากรการเกษตร มีภาระหนาที่
ในการจัดการศึกษา การวิจยั การพัฒนานิสติ และกิจการนิสติ การบริการวิชาการในศาสตรทเี่ กีย่ วของ การ
ทะนุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ และทะนุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 50 ในพื้นที่ภูมิภาค จังหวัดนาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร
ผลการดําเนินการสําคัญ
ตลอดปงบประมาณ 2561 มีผลการดําเนินงาน ในแงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โครงการ
เกี่ยวกับนิสิต/นักศึกษา การประชุม/สัมมนา และโครงการบริการวิชาการตางๆ โดยสรุป ดังนี้
5.2.1 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
หารือสรางความรวมมือในการทํางานและการจัดการเรียนการสอนรวมกันกับ
คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
คณาจารยและนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา Land Resource Management
จาก Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานดาน
การจั ด การทรั พ ยากรการเกษตรอย า งยั่ ง ยื น และแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุ ม ชนของประเทศไทย
มีการบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Sustainable Agriculture and Smart Technology: Case study and
Future Recommendations”

•
•
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• บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการดานการวิจัย พัฒนา และกิจกรรม

เสริมวิชาการ ระหวางสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร กับ บริษทั โฟโมไทย คอรปอเรชัน่ จํากัด มีวตั ถุประสงค
เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาและกิจกรรมเสริมวิชาการ นําไปสูการแกไขปญหาและการพัฒนา
รวมกับ บริษทั สังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีใหคําปฏิญญา (Pledge) ของเครือขายเกษตรอินทรีย PGS นาน
ที่มุงแสดงเจตจํานงในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรียอยางซื่อตรงตอผูบริโภคตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เปนการแสดงพันธะสัญญาตอประชาคมนานในการหันหลังใหสารเคมี และหันมาสูการเกษตรอินทรีย
เชิงสรางสรรคใหเปนตนแบบตอเกษตรกรรายยอย ตอประชาคมชาวนาน และฟน ฟูสงิ่ แวดลอมของปานาน
ที่เปนตนนํ้าสําคัญของแมนํ้าเจาพระยา ณ บริเวณขวงเมืองนาน จังหวัดนาน
5.2.2 โครงการเกี่ยวกับนิสิต/นักศึกษา
โครงการเชิญอาจารยพิเศษจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจําปงบประมาณ 2561
โดยเชิญ Professor Dr. Andrew A. Ponter จากโรงเรียนสัตวแพทย Alfort (Alfort Veterinary School)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มารวมทําวิจัยกับอาจารย บรรยายถายทอดความรูแกนิสิต และแลกเปลี่ยนความรูกับ
เกษตรกร
โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ Summer Exchange
Program ระหวางสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยแหงชาติจงชิง (National Chung Hsing
University) และมหาวิทยาลัยแหงชาติผงิ ตง (National Pingtung University Science and Technology)
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม–27 สิงหาคม 2561
โครงการขยายผลหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรการเกษตร มีการหารือรวมกับสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และการบรรยายเกี่ยวหลักสูตรและแนวทางการผลิตบัณฑิต
เพื่อมุงพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนการสอนของศาสตรในหวงโซคุณคาระบบการเกษตรและ
อาหาร รูปแบบของการถายทอดในโครงการ มีดังนี้
- ชวยในการจัดหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ป สาขาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
- ชวยในการจัดหลักสูตร ปวส. 2 ป สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
- การจัดอบรมครูเพือ่ เพิม่ ศาสตรดา นการเรียนพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการจัดการเรียน
การสอนสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

•

•
•

•
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- การจัดอบรมครู เพื่อเพิ่มจิตวิญญาณ และความสามารถดานการบูรณาการ
สหศาสตรเพือ่ รองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรทั้งสองสาขา
- การจัดอบรมครู เพื่อเพิ่มความรูเฉพาะทางดานการผลิตพืช การผลิตสัตว
การแปรรูป บรรจุภัณฑ และการขนสงการเปนผูประกอบการเพื่อรองรับ
การเปดหลักสูตร
- การจัดอบรมเกษตรกรที่มีความรูความสามารถโดยผานโครงขายหนวยงาน
ผูรับบริการ
- การจัดตั้งหนวยบมเพาะธุรกิจเฉพาะดาน (Incubation Unit) ที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการถายทอด การใชระบบการเรียนการสอนทางไกล
การใชระบบ Zoom การใช E-learning และระบบตรวจติดตามการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผล
5.2.3 การประชุม/สัมมนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทําระบบบัญชี และการวิเคราะหตน ทุนสําหรับ
ผูประกอบการขนาดเล็ก โดยสภาวิชาชีพบัญชี 4 ทาน เพื่อใหเกษตรกรไดรับรูตนทุนที่แทจริงของตัวเอง
และกําไรขาดทุน ในแตละป
รวมกับโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย
ครัง้ ที่ 9: ศักยภาพมากลนมีใหเห็น ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี นําเสนอโครงการตางๆ อาทิ โครงการ
ศึกษาการพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หญาพระราชทาน การสงเสริมอาชีพเกษตร การเรียนการสอนดานอาหารสัตว การเรียนการสอน
ดานผลิตอาหารสัตวสูการพัฒนาดานปศุสัตวเปนอาชีพของบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดนานและจังหวัดอื่นๆ
โครงการ จากใจถึงใจ... จุฬาฯ-นาน: จากสามยานสูยอดดอย ณ ขวงเมืองนาน
จั ง หวั ด น า น เพื่ อ เผยแพร ข  อ มู ล องค ค วามรู  เ ชิ ง วิ ช าการผ า นการศึ ก ษาวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ
โดยหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ เชน พิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางจุฬาฯ กับ เทศบาลเมืองนาน นิทรรศการเผยแพรและสือ่ สารขอมูลองคความรู
จากผลการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนาน กิจกรรม
เวทีเสวนา “ทําไมเมืองนานตอง GO GREEN” กิจกรรมตรวจสุขภาพ และการจัดรานแสดงผลผลิต
เครือขายเกษตรกรตนแบบที่ไดรับการสงเสริมโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน

•
•

•
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5.2.4 โครงการบริการวิชาการตางๆ
ประชุ ม กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเกษตรรุ  น ใหม ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 (Young Smart Farmer Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมทําเกษตรทดแทน
เกษตรกรผูสูงอายุเปนผูนําทางการเกษตรกรในทองถิ่น และเชื่อมโยงเครือขายในทุกระดับ มีการเสนอ
โครงการพัฒนาตนแบบการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม (Modern Farming) และหารือเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาดานเกษตรแบบองครวมสูสถานศึกษาเพื่อสราง
New Breeds
รวมรับฟงประสบการณ และแลกเปลี่ยนประสบการณแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ
กับเจาของธุรกิจ โดยไดรบั เกียรติจาก นายสัตวแพทยปรมินทร วัฒนนครบัญชา และคุณดรุณี วัฒนนครบัญชา
เจาของธุรกิจ “พสุธารารีสอรท”
โครงการศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และประสานมิตรฟารม เนนทีจ่ ะปลูกฝงใหนสิ ติ มีจติ สํานึกในการใฝรู เสริมสรางและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ของตน ใชและอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

•

•
•

6 หนวยงานใหมที่มีการจัดตั้ง

สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม 809 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหจัดตั้ง
ศูนยกลางนวัตกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนศูนยในกํากับของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน
การผลิตผลผลิตหลัก (ระดับ 2) โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการสรางนวัตกร นวัตกรรม ผูประกอบ
การ และธุรกิจ โดยการสรางระบบนิเวศนวัตกรรมใหมีความสมบูรณ ตอบโจทยสังคม ทําหนาที่เชื่อมโยง
อยางใกลชิดกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยสามารถผลักดันนวัตกรและ
นวัตกรรมที่มีศักยภาพใหเติบโตและยังประโยชนตอสังคม และสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการศูนยกลางนวัตกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาได
เปนระยะเวลากวา 1 ปแลว โดยไดบมเพาะและสนับสนุนทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ และเงินทุนแก
Startup ซึ่งประกอบดวย นวัตกรและผูประกอบการดานนวัตกรรมที่เปนคณาจารย บุคลากร นิสิต
เปนจํานวนมาก ใหความรู ความเขาใจ และแรงบันดาลใจในการเปนนวัตกรและผูป ระกอบการดานนวัตกรรม
หารือและรวมมือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือ่ นนวัตกรรม ริเริม่ โครงการเมืองนวัตกรรม
แหงสยาม (Siam Innovation District) ซึ่งไดใชพื้นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ใหเปนประโยชนในแงการเปนผูนําของการเปนศูนยกลางนวัตกรรม เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศนวัตกรรม
ใหสมบูรณ เพือ่ เปนกลไกในการใหความรู บมเพาะ จัดหา และใหทนุ สนับสนุนคนทีม่ ศี กั ยภาพใหไดมโี อกาส
แสดงความคิดสรางสรรค นําไปสูร ากฐานของการกอเกิดเศรษฐกิจสรางสรรคทยี่ งั่ ยืน เปนประโยชนตอ การ
พัฒนาประเทศโดยภาพรวม
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หนวยงานตางๆ และกิจกรรมพิเศษ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากการดําเนินภารกิจโดยหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัย
เองแลว ยังประกอบดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการ และจัดทําภารกิจ
หลัก ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปไดโดยลุลวง
หนวยงานเหลานี้ไดแก สภาคณาจารย ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ สถาบันทรัพยสินทางปญญา
ดังมีผลสรุปการดําเนินงานในรอบป
ผลการดํ า เนิ น งานอี ก ส ว นหนึ่ ง เป น กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ดํ า เนิ น การขึ้ น เป น ประเด็ น
พิเศษเฉพาะป และหัวขอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีโลก ซึง่ เปนสรุปการจัดอันดับในดานตางๆ ในรอบ
ปที่มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับโลก

1 สภาคณาจารย

หนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในการที่จะบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานวิชาการ มาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเรื่องอื่นๆ ตามแตจะไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยยึดหลัก
ในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง โดยทําหนาที่
เปนผูแทนคณาจารยทั้งปวง เพื่อใหคําแนะนําตลอดจนประสานงานกับฝายบริหาร คณาจารย นิสิต
ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ในระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ สรุปได
ดังนี้
1.1 การประชุมสภาคณาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1) การประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญและสมัยวิสามัญ 22 ครั้ง
2) การประชุมคณะกรรมการประจําสภาคณาจารย 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารประจํา
สภาคณาจารย คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการกิจการอาจารย คณะกรรมการกิจการนิสิต และ
คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย รวม 51 ครั้ง
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3) การเขารวมประชุมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปอมท.) 12 ครั้ง
4) การเขารวมประชุมของประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย เลขาธิการ
สภาคณาจารยและบรรณาธิการสารสภาคณาจารย ในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย 302 ครั้ง
5) ผูแ ทนสภาคณาจารย เขารวมประชุมในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย 105 ครัง้
1.2 การสัมมนาทางวิชาการ การจัดเสวนา โครงการ และกิจกรรมตางๆ
สภาคณาจารยไดจัดใหมีการสัมมนา การเสวนา และกิจกรรมที่สําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การเสวนากับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) เรื่อง “ยุทธศาสตรและ
ทิศทางการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัย” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประกาศ กพอ. เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตัง้ บุคคลใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2560: ผลได ผลเสีย ประโยชนตอ มหาวิทยาลัยและวิชาการ”
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
- การเสวนากับผูอํานวยการ Chief Transformation Ofﬁcer (CTO) (ดร.สุพจน เธียรวุฒิ)
เรื่อง “CU Transformation” วันที่ 30 มีนาคม 2561
- การเสวนากับผูอํานวยการศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (ผศ. ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ)
และ อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ เรื่อง “การจัดทําโครงการผังแมบทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2: เขตการศึกษา”
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
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- การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและธรรมาภิบาล” วันที่ 19
มิถุนายน 2561

- การเสวนากั บ รองอธิ ก ารบดี (รศ.ดร.ณั ฐ ชา ทวี แ สงสกุ ล ไทย) และคุ ณ ราเมศวร
ศิลปพรหม เรื่อง “CU Innovation” วันที่ 17 สิงหาคม 2561
- ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป พ.ศ. 2561 สาขาสังคมศาสตร
ไดแก ศ. ดร.สุรชาติ บํารุงสุข คณะรัฐศาสตร โดยจะมีพิธีรับโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
1.3 ขอเสนอแนะของสภาคณาจารย
มีขอเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย ในประเด็น
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและตัวชี้วัด
- ผลการสัมมนาทางวิชาการประจําป เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารยเมื่อจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเขาสูปที่ 101”
- ประกาศ กพอ. เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2560: ผลได ผลเสีย ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและวิชาการ”
- เรื่อง CU Transformation
- การจัดทําโครงการผังแมบทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2: เขตการศึกษา
- CU Innovation

2 ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลักของศูนยพฒ
ั นกิจและนิสติ เกาสัมพันธ ในรอบป 2560 จําแนกเปนดานนิสติ เกาสัมพันธ
ดานการระดมทุน และดานการจัดทํานิตยสารจามจุรี ดังนี้
2.1 ดานนิสิตเกาสัมพันธ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ การจัดทําขอมูล ขาวสาร เพื่อการประสานงานกับนิสิตเกา ไดแก
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1) ประชุมรวมกับนิสิตเกาจุฬาฯ สัญจร 3 ครั้ง: จังหวัดนาน (รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชัยพร
ภูประเสริฐ) จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดจันทบุรี

2) ประชาสัมพันธขา วของมหาวิทยาลัยลงในเวปไซตของศูนยพฒ
ั นกิจฯ (www.cuar.chula.
ac.th) 12 ครั้ง
3) จัดทํา Facebook: www.facebook.com/alumni.cu e-mail: cuar@chula.ac.th
และ Line: cuar.chula เพื่อการประชาสัมพันธ
4) จัดสงจดหมายขาวนํ้าใจนองพี่สีชมพู ใหแกนิสิตเกาทั่วประเทศ ฉบับละ 20,000 เลม 3
ครั้ง 60,000 เลม
2.2 ดานการระดมทุน
โดยเขาบัญชีชื่อ กองทุนจุฬาลงกรณบรมราชสมภพฯ และบัญชีชื่อ“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เพื่อรับเงินบริจาค)” ธนาคารกรุงเทพ ลขที่บัญชี 152-4-87883-0
1) เงินบริจาคเขากองทุนจุฬาลงกรณบรมราชสมภพฯ รวมยอดบริจาคทัง้ สิน้ 60,472,908.20 บาท
มาจากผูบริจาคทั้งที่เปนองคกรและบุคคลทั่วไป ไดแก
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บริจาคเปนเงิน 50,000,000.00 บาท
- บัญชีกองทุน ผูบริจาคทั่วไป 8,400,417.68 บาท
- บัญชีเงินรับฝาก-เพื่อการศึกษา 2,072,490.52 บาท
2) สายสั ม พั น ธ พ ลั ง ศิ ษ ย เ ก า -ยุ ท ธศาสตร เป น เงิ น บริ จ าคโครงการต า งๆ รวมทั้ ง สิ้ น
1,193,778 บาท ไดแก
- กองทุนจุฬาฯ 100 ป ยอดเงินบริจาค 272,175.00 บาท
- อุทยาน 100 ป ยอดบริจาค 502,303.00 บาท
- เงินรับฝาก-เทศนมหาชาติ ยอดเงิน 127,300.00 บาท
- เงินรับฝาก-จุฬา 100 ป ยอดเงิน 67,000.- บาท
- เงินรับฝาก-อุทยาน ยอดเงิน 225,000.00 บาท
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2.3 ดานการจัดทํานิตยสารจามจุรี
จํานวนทุกๆ 4 เดือน รวม 9,000 เลม จัดสงใหสมาชิกประมาณ 1,600 ราย สงใหผูบริหาร คณบดี
นายกสมาคมทุกคณะ นายกสมาคมนิสิตเกาสวนภูมิภาค หองสมุดคณะ หอสมุดกลาง มอบในการอบรม
สัมมนา มอบแกผูมาบริจาค รายไดจากคาสมัครสมาชิกและคาโฆษณาเปนเงิน 182,000.00 บาท

3 สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการผานสถาบันทรัพยสิน
ทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแบงกิจกรรมหลักออกเปน การใหบริการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา การจัดกิจกรรมฝกอบรม และเขารวมงานนิทรรศการทางดานทรัพยสนิ ทางปญญา การถายทอด
เทคโนโลยี/อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 จําแนกเปน 3 ดาน คือ การใหบริการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา การจัดกิจกรรมฝกอบรมและเขารวมงานนิทรรศการทางดานทรัพยสินทางปญญา และ
การถายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การใหบริการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ใหบริการแกคณาจารย นักวิจัยของจุฬาฯ ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้
จํานวนเรื่อง
ไดรับจดทะเบียน
ยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ
5
38

สิทธิบัตร
การออกแบบ
11
13

อนุสิทธิบัตร เครือ่ งหมายการคา
11
46

-

รวม
27
97

รายละเอียดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ไดรับจดทะเบียน ในประเทศ ปงบประมาณ 2561
ชื่องานประดิษฐ

ประเภท

เลขที่คําขอ

เลขทีร่ บั
จดทะเบียน

ผูประดิษฐ
(หนวยงาน)

วันที่
ยื่นคําขอ

วันที่ไดรับ
จดทะเบียน

1 ของประดับตกแตง

ออกแบบ 1402001419
ผลิตภัณฑ

58838

น.ส.สุธาสินี ฟองสาคร
10 มิ.ย.57 8 พ.ย.60
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2 แมเหล็ก

ออกแบบ 1502001097
ผลิตภัณฑ

58839

9 เม.ย.58 8 พ.ย.60
น.ส.พุธิตา รอดพลอย
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ

3 กระโปรง

ออกแบบ 1502001966
ผลิตภัณฑ

58840

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
18 มิ.ย.58 8 พ.ย.60
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะ
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ชื่องานประดิษฐ

ประเภท

เลขที่คําขอ

เลขทีร่ บั
จดทะเบียน

ผูประดิษฐ
(หนวยงาน)

วันที่
ยื่นคําขอ

วันที่ไดรับ
จดทะเบียน

4 กระโปรง

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001967 58841

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร

18 มิ.ย.58 8 พ.ย.60

5 กระโปรง

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001970 58842

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร

18 มิ.ย.58 8 พ.ย.60

6 เสื้อ

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001973 58843

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะ

18 มิ.ย.58 8 พ.ย.60

7 เสื้อ

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001976 58844

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะ

18 มิ.ย.58 8 พ.ย.60

8 อนุภาคที่มีโปรตีนกาวไหม อนุสทิ ธิบตั ร 1503001336 13388
และสารสกัดจากใบหมอน
ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ
เติบโตของไบโอฟลมและ
กระบวนการผลิตอนุภาค
ดังกลาว

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค อรามวิทย
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร และคณะ

28 ส.ค.58 21 ธ.ค.60

9 สูตรละลายกรดอะมิโน อนุสทิ ธิบตั ร 1603001605 13424
ชนิดดีที่มีประสิทธิภาพใน
การทําใหแผนชีวภาพ
ภายในระบบนํ้าของยูนิต

รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอรามเวทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร

31 ส.ค.59 5 ม.ค.61

10 กระบวนการสกัดจีโนมิก อนุสทิ ธิบตั ร 1603002174 13506
ดี เ อ็ น เอจากหางลู ก สุ ก ร
โดยใช เ ม็ ด เซรามิ ก และ
เครื่องเขยาสาร

น.ส.ณฐมน ยิ้มพริ้ง
หนวยชีวเคมี
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะ

27 ต.ค.59 31 ม.ค.61

11 สูตรแผนฟลมหอมเพื่อใช อนุสทิ ธิบตั ร 1703001119 13507
เปนสารแตงกลิ่นรส
สําหรับอาหาร

ผศ.ดร.พัฒทรา ธีรพิบูลยเดช
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร และคณะ

23 มิ.ย.60 31 ม.ค.61

12 อุปกรณเพาะปลูก

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1402002818 60537

ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา 29 ก.ย.57 6 ก.พ.61
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ

13 ที่นอนสัตวเลี้ยง

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1402003573 60700

ผศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล
21 พ.ย.57 14 ก.พ.61
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
คณะ

14 อิฐประดับจีโอโพลิเมอร อนุสทิ ธิบตั ร 1603001454 13609
จากเถาลอยและกากคอนกรีต
และกรรมวิธีการผลิต
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ผศ.ดร.นุตา ศุภคต
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร และคณะ
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16 ส.ค.59 27 ก.พ.61

ชื่องานประดิษฐ

15 นํ้ายาถนอมรางสัตว
แบบนิ่มโดยใชเคมีภัณฑ
เครื่องสําอาง

ประเภท

เลขที่คําขอ

เลขทีร่ บั
จดทะเบียน

อนุสทิ ธิบตั ร 1703001472 13610

ผูประดิษฐ
(หนวยงาน)

ผศ.สพญ.ดร.ศิรกานต ฐิตวัฒน
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะ

วันที่
ยื่นคําขอ

วันที่ไดรับ
จดทะเบียน

11 ส.ค.60 27 ก.พ.61

16 อุปกรณสาํ หรับหนุนศีรษะ อนุสทิ ธิบตั ร 1603002405 13837
ที่สามารถครอบหูและ
ปดตาได

22 พ.ย.59 11 พ.ค.61
ด.ญ.อาจรีย รัตนแสงเสถียร
ร.ร.สาธิตจุฬา ฝายประถม และ
คณะ

17 ตะขอเกีย่ วราวรถสาธารณะ อนุสทิ ธิบตั ร 1603002406 13838

22 พ.ย.59 11 พ.ค.61
ด.ญ.ปติญธร คุมเมธา
ร.ร.สาธิตจุฬา ฝายประถม และ
คณะ

18 ผงหัวเชื้อหมักปลาสม
สําเร็จรูปบรรจุซอง

อนุสทิ ธิบตั ร 1703001692 13835

รศ.ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร

1 ก.ย.60

11 พ.ค.61

19 ที่เก็บยาสําหรับผูสูงอายุ
และผูพิการทางมือ

อนุสทิ ธิบตั ร 1703001438 13836

8 ส.ค.60
ผศ.ดร.อรณิศ ปนยารชุน
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

11 พ.ค.61

20 กลองจุลทรรศนขนาดเล็ก อนุสทิ ธิบตั ร 1703002026 13945
เพื่อใชรวมกับกลอง
โทรศัพทมือถือ

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร และคณะ

11 ต.ค.60 11 มิ.ย.61

21 หุนเตานมจําลอง

การประดิษฐ 0501000327 63011

ศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.สุชาดา รัชชูกุล
คณะพยาบาลศาสตร และคณะ

27 ม.ค.61 15 มิ.ย.61

22 ขอตอเชิงกลทีส่ ลายพลังงาน การประดิษฐ 0701000379 63012

รศ.ดร.อาณัติ เรืองรัศมี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ

29 ม.ค.61 15 มิ.ย.61

23 แทนวางโนตดนตรี

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1402003572 63017

21 พ.ย.57 15 มิ.ย.61
ผศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ

24 กระเปา

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001405 63014

30 เม.ย.58 15 มิ.ย.61
น.ส.จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ

25 ลวดลายผา

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001977 63016

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร

18 มิ.ย.58 15 มิ.ย.61

26 ลวดลายผา

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001978 63015

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร

18 มิ.ย.58 15 มิ.ย.61

27 ลวดลายผา

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ

1502001994 63013

ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร

18 มิ.ย.58 15 มิ.ย.61
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3.2 การจัดกิจกรรมฝกอบรม และเขารวมงานนิทรรศการทางดานทรัพยสินทางปญญา
สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดฝกอบรม เขารวมงาน การสัมมนา ออกบูธ รวม 12 ครั้ง อาทิ
จัดงานสัมมนา เรื่อง IDE กับการขับเคลื่อน ประเทศไทยสู Thailand 4.0 จากผลงานทรัพยสินทางปญญา
รวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา (DIP) จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร WIPO National Workshop on
Basic Patent Analytics รวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา (DIP) สวทช. และองคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) รวมออกบูธ แสดงผลงานในงาน IP Fair 2018 จัดกิจกรรมเสวนาแผนกลยุทธสทิ ธิบตั รทีจ่ าํ เปน
ตอธุรกิจเครื่องมือแพทย รวมกับโครงการ ITAP สวทช.
3.3 การอนุญาตใหใชสิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสูอุตสาหกรรม
3.3.1 การตรวจสอบ จัดทําและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/สัญญารวมวิจัยและ
พัฒนา 22 สัญญา ดังตัวอยางสัญญาบางสวน
- Chula - Toray Joint Research and Development Agreement (Toray
Industries.Inc.)
- สัญญาใหทนุ อุดหนุนโครงการวิจยั ควอนตัมนาโนกลุม แอนติโมนี สําหรับการพัฒนา
ตั ว ตรวจจั บ แสงอิ น ฟาเรดโฟมไมโครเซลลู ล าร พ อลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ก ซิ เ นตด ว ย
นาโนแคลเซียมคารบอเนต (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน))
- Research Agreement “Plasma Etching Effects on MgO Structure &
Chemistry by XAS and Related Synchrotron Techniques” (Western Digital
(Thailand) Company Limited)
- Collaboration Agreement Relating to Knowledge Frontiers : Interdisciplinary
Research Projects 2017 Community resilience in locales of coastal
erosion local knowledge, culture and practice in the Upper Gulf of
Thailand (University of the West of England, Bristol)
- สัญญาสนับสนุนใหทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคฉี่หนูและโรค
ไขเลือดออกชนิดใหมสําหรับประเทศไทย (TCELS)
- สัญญารับทุนวิจยั และพัฒนา “การพัฒนาอุปกรณระบุตาํ แหนงพืน้ ทีต่ ดั สําหรับทอ
หมอนํ้าดวยเทคนิคการสงผานรังสีแกมมา” (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)
- Research Collaboration Agreement Collaboration to develop human
neutralizing mABs against snake venom toxins (Vanderbilt University
Medical Center, USA)
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3.3.2 ตรวจสอบ จัดทําและลงนามในสัญญาพิสจู นเทคโนโลยี/จัดสงผลิตผลทีไ่ ดจากงานวิจยั
8 สัญญา ดังตัวอยางสัญญาบางสวน
- Material Transfer Agreement “Production of Monoclonal Antibodies
for Ractopamine Residue Detection in Pork” 4 mg (R-Biopharm Rhone Limited)
- สัญญาทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี แผนฟลมนํ้ามันหอมระเหยและ
แผนฟลมสิ่งสกัดสมุนไพร (หางหุนสวนจํากัด กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด))
3.3.3 ตรวจสอบ จัดทําและลงนามในสัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิ 13 สัญญา ดังตัวอยางสัญญา
บางสวน
- สัญญาถายทอดเทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิตอนุภาคเงินระดับนาโนเมตรทรงกลม
และแบบปริซมึ ทีส่ ามารถควบคุมสมบัตเิ ชิงแสงได และกรรมวิธกี ารผลิตอนุภาคเงิน
ระดับนาโนเมตรจากสารสกัดใบชา (บริษัท ไพรม นาโนเทคโนโลยี จํากัด)
- สัญญาถายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑกระดูกเทียมและสวนผสม alloy สําหรับ
ขึ้นรูปชิ้นงานดวยกระบวนการ SLS และ SLM (บริษัท เมติคูลี่ จํากัด)
- สัญญาโอนเทคโนโลยี การออกแบบระบบบันทึกขอมูลการขับรถ “โปรแกรมขับดี”
(บริษัท ซิกมา เอ็น จํากัด)
- สัญญาอนุญาตใหใชประโยชนจากวิธีการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม นวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจการทองเที่ยวเชิงปฏิสัมพันธผานเกมส (บริษัท เล็ทสเคป จํากัด)
3.3.4 ตรวจสอบ และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 14 ฉบับ ดังตัวอยางบันทึกขอตกลง
ความรวมมือบางสวน
- บั น ทึ ก ข อ ตกลงการบริ ห ารจั ด การและการจั ด สรรผลประโยชน ใ นทรั พ ย สิ น
ทางปญญา โครงการไทยเคลเวอรคิดส โซลูชั่น จุฬาฯ–บริษัท มูเมิล จํากัด
- บันทึกความเขาใจ ภาคีความรวมมือดานการคนหาสารออกฤทธิ์ในทางยาจาก
สารเคมี ผลิตภัณฑธรรมชาติและสารสกัดจากแหลงชีวภาพ จุฬาฯ–มหาวิทยาลัย
มหิดล-สวทช.-TCELS
- บันทึกขอตกลงความรวมมือดานวิชาการในการประยุกตใชความรูดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรสาํ หรับการวิจยั เพือ่ ตลาดทุน จุฬาฯ–ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจสารเสพติด
จุฬาฯ-สวทช.–กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
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4 สถาบันภาษาไทยสิรินธร

4.1 การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
สรางขอสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย 416 ขอ จัดชุดขอสอบที่ไดมาตรฐาน 20 ชุด ใชทดสอบสมรรถภาพ
การใชภาษาไทย สําหรับนิสิตจุฬาฯ 2 ชุด และบุคคลทั่วไป 18 ชุด พัฒนาคุณภาพผูตรวจและวิธีการตรวจ
ใหเปนมาตรฐานโดยการจัดอบรมผูต รวจ 2 ครัง้ มีเครือขายความรวมมือดานการทดสอบสมรรถภาพภาษา
ไทยสําหรับผูพูดภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 3 แหง คือ ศูนยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน
ประเทศจีน มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัยเกาสง ไตหวัน และ
เครือขายความรวมมือในประเทศ จํานวน 1 แหง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.2 การจัดการศึกษา
เปดสอนรายวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการใชภาษาไทยใหแกนิสิตจุฬาฯ ทั้งแบบในชั้นเรียนและแบบ
อิเล็กทรอนิกส แบงเปนรายวิชาการเขียนยอหนา (แบบอิเล็กทรอนิกส ) มีผูลงทะเบียน 1,573 คน รายวิชา
การอานภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา (แบบอิเล็กทรอนิกส) มีผูลงทะเบียน 689 คน และรายวิชาการเขียน
ภาษาไทยในที่ทํางาน (แบบชั้นเรียน) มีผูลงทะเบียน 85 คน
4.3 การวิจัย
จัดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการทดสอบ งานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จมี 19 รายการ
แบงเปน การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 รายการ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทดสอบ
17 รายการ
4.4 การบริการวิชาการ
4.4.1 การอบรม รวมจํานวน 361 คน
- สําหรับบุคลากรจุฬาฯ 4 โครงการ ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร-หลักสูตร
เทคนิคการเขียนบทคัดยอวิทยานิพนธ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ คณะนิติศาสตร-หลักสูตร
การเขียนบันทึก/จดหมายติดตองาน และการเขียนรายงานการประชุม คณะแพทยศาสตร-หลักสูตร
การเขียนบันทึก/จดหมายติดตองาน และการเขียนรายงานการประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร-หลักสูตร
การเขียนบันทึกและจดหมายติดตองาน มีผูรับการอบรม 157 คน
- สําหรับบุคคลทัว่ ไป จํานวน 9 โครงการ ไดแก หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
หลักสูตรการเขียนบันทึกและจดหมายติดตองาน หลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดตองาน และ
การเขียนรายงานการประชุม หลักสูตรความรูเรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
หลักสูตรโครงการพัฒนาความรูดานการวิจัย หลักสูตรการเขียนเชิงสรางสรรค หลักสูตรถอยคํากับ
การสื่อสาร หลักสูตรการสอนวรรณคดีในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรเทคนิคการอานภาษาไทย มีผูรับ
การอบรมรวม 204 คน
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4.4.2 การบริการดานการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย รวมจํานวน 4,083 คน
จําแนกเปน การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตจุฬาฯ 3,570 คน การทดสอบ
สมรรถภาพภาษาไทยสําหรับผูพูดภาษาไทยเปนภาษาแม จํานวน 296 คน และการทดสอบสมรรถภาพ
ภาษาไทยสําหรับและผูพูดภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 217 คน
4.4.3 การบริการโครงการอื่นๆ อาทิ
โครงการการพัฒนาสมรรถภาพการใชภาษาไทยในระดับตนโดยใชการเรียนรูและการทดสอบ
ในรูปแบบดิจทิ ลั (Digital Learning & Digital Testing) ใหกบั คณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
โครงการสรางเครือ่ งมือและพัฒนาบุคลากรดานการตรวจขอสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2560 ใหกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) โครงการทุน
เพือ่ ครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในการจัดทําบทเรียนเสริมการอานแกนกั เรียนระดับมัธยมศึกษา
ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจในระดับมัธยมศึกษา สําหรับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปนความรวมมือกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5 พิธถี วายดอกไมจนั ทนเนือ่ งในพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดวยมีหมายกําหนดการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรว มกับกรุงเทพมหานคร
โดยเขตบางรั ก และเขตปทุ ม วั น จั ด พิ ธี ถ วายดอกไม จั น ทน เ นื่ อ งในพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สวนลุมพินี โดยชาวจุฬาฯ ทุกภาคสวน ไดนอมนําและรวมแรงรวมใจกัน
รวมประดิษยดอกไมจันทนถวาย และจัดสงใหกรุงเทพมหานคร เปนจํานวน 1,200,999 ดอก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับหนาที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณซุมจัดพิธีถวายดอกไมจันทนเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียฯ สวนลุมพินี
และวัดหัวลําโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และรวมกับเขตบางรักรับผิดชอบในสวนของปรัมพิธี
ทีจ่ ะดําเนินพิธกี ารตางๆ ทัง้ นี้ พิธกี ารถวายดอกไมจนั ทนอยางเปนทางการ แบงออกเปน 3 รอบ คือ 09.00 น.
17.30 น. และ 22.00 น. และมีการรวมดอกไมจันทนที่วัดหัวลําโพง
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โดยมหาวิทยาลัยมีนสิ ติ และบุคลากรจิตอาสาจํานวนประมาณ 1,000 คน เพือ่ รวมหมุนเวียนปฏิบตั ิ
หนาที่ในการดูแลประชาชน ตั้งแตเวลา 06.00-24.00 น. ปฏิบัติหนาที่ประจําแตละรอบจานวนประมาณ
300 คน ซึง่ นิสติ จะแตงกายดวยชุดนิสติ และบุคลากรจิตอาสาจะแตงกายเครือ่ งแบบตามทีส่ าํ นักพระราชวัง
กําหนด ชุดปกติขาวเต็มยศ (ไวทุกข) และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
โครงสรางองคกร
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรายนามผูบริหารมหาวิทยาลัย
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โครงสรางองคกร
สภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะ/สํานักวิชา

สถาบัน

สํานักงาน

คณะแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะอักษรศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สถาบัน
สถาบันการขนสง
สถาบันไทยศึกษา
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา้
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร
สถาบันวิจัยพลังงาน
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
สถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม
สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานมหาวิทยาลัย
สํานักงานการทะเบียน
สํานักงานวิทยทรัพยากร
วิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
วิทยาลัยประชากรศาสตร
หนวยงานอื่นๆ

พื้นที่ดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร : ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
นาน : สถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีผาสิงห
สถานีวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีไหลนาน
สระบุรี : โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี
นครปฐม : ศูนยฝกนิสิต และโรงพยาบาลปศุสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร
ชลบุรี : สถานีวิจัยสัตวทะเลอางศิลา พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
สภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตจิ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด
ในการบริหารงาน มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนด
เปาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ อนุมัติแตงตั้ง ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการประเภทหัวหนาสวนงานทีเ่ ปนคณาจารย กรรมการประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการประเภทหัวหนาสวนงานที่ไมใชคณาจารย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยภิรมย กลมรัตนกุล
(ตั้งแต 7 กุมภาพันธ 2561 วาระเดิม ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ
อธิการบดี
ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน
2. รองศาสตราจารย นายแพทยกําจร ตติยกวี
3. ศาสตราจารยกิตติคุณ นายสัตวแพทย ดร.ณรงคศักดิ์ ชัยบุตร
4. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
5. ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
6. ดร.ธาริษา วัฒนเกส
7. นายบัณฑูร ลํ่าซํา
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
10. นายปรีชา วัชราภัย
11. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
12. รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
13. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรินทร เศรษฐมานิต
14. ดร.อําพน กิตติอําพน (ถึง 30 กันยายน 2561)
15. รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
ประธานสภาคณาจารย
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยตุลย สิทธิสมวงศ
(ตั้งแต 9 กุมภาพันธ 2561 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน แอดสกุล)
นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
กรรมการประเภทหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาที่เปนคณาจารย
1. ศาสตราจารย นายแพทย ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
2. รองศาสตราจารย ดร.ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ตัง้ แต 18 ตุลาคม 2560 วาระเดิม ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท คณบดีคณะนิตศิ าสตร)
3. รองศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา
คณบดีคณะรัฐศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม
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กรรมการประเภทคณาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.ชโยดม สรรพศรี
2. ศาสตราจารย ดร.สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกลม ชาติประเสริฐ
(ตั้งแต 3 ตุลาคม 2560 วาระเดิม ศาสตราจารย นายแพทยสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล)
5. ศาสตราจารย แพทยหญิงดวงพร วีระวัฒกานนท
(ตั้งแต 13 กรกฎาคม 2561 วาระเดิม รองศาสตราจารย นายแพทยสมชาย ธนวัฒนาเจริญ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาที่มิใชคณาจารย
รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร
(ตั้งแต 30 สิงหาคม 2561 วาระเดิม รองศาสตราจารยดุษฎี สงวนชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยดุษฎี สงวนชาติ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ตั้งแต 4 มิถุนายน 2561 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.ณรงคเดช สุรโฆษิต)
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
3. ศาสตราจารย นายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรม
4. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย (ถึง สิงหาคม 2560)
5. ศาสตราจารย นายแพทย ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล
6. รองศาสตราจารย ดร.พิมพพนา ปตธวัชชัย
7. รองศาสตราจารย วันชัย มีชาติ
8. ศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
9. รองศาสตราจารย ดร.วิศณุ ทรัพยสมพล
10. ศาสตราจารย ดร.พิรงรอง รามสูต
11. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (ตั้งแต 27 เมษายน 2561)
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ (ตั้งแต 27 เมษายน 2561)
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อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

รองศาสตราจารย ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย (ถึง พฤษภาคม 2560)
อาจารย นายแพทย ดร.สรภพ เกียรติพงษสาร
นายโภไคย ศรีรัตโนภาส
รองศาสตราจารย ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
รองศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย (ถึง ธันวาคม 2560)
ศาสตราจารย นายแพทยยิ่งยศ อวิหิงสานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ถึง ธันวาคม 2560)
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.กฤษ อังคนาพร
อาจารยวรโชค ไชยวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐชานนท โกมุทพุฒิพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณพิลาศ
อาจารย ดร.อลงกรณ ปริวุฒิพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย
รองศาสตราจารย ดร.คณพล จันทนหอม
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วาสนา วงศสรุ วัฒน (ตัง้ แตมกราคม–เมษายน 2561)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม (ตั้งแตกุมภาพันธ 2561)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพัฒน หลอศิริรัตน (ตั้งแตกุมภาพันธ 2561)
อาจารย ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม (ตั้งแตมิถุนายน 2561)
รองศาสตราจารย เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ (ตัง้ แตกรกฎาคม 2561)
อาจารย สรายุทธ ทรัพยสุข (ตั้งแตกรกฎาคม 2561)

ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
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ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
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ผูชวยอธิการบดี
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ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

สวนงาน
ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง สวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ที่ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหนา 70-74 เลม 127 ตอนพิเศษ 16 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 สวนงาน จําแนกเปน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย คณะ สํานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน สวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัย: ผูอํานวยการ
รองศาสตราจารยดุษฎี สงวนชาติ
สํานักงานมหาวิทยาลัย: ผูอํานวยการ
คณะ: คณบดี
1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณะครุศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
คณะจิตวิทยา
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.คัคนางค มณีศรี)
3. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สุชิต พูลทอง
คณะทันตแพทยศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา ศรีวนิชย
คณะนิติศาสตร
5. ศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
คณะนิเทศศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ชัยวัฒน
คณะพยาบาลศาสตร
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.สุรีพร ธนศิลป)
7. รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรินทร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
8. ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ
คณะแพทยศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
คณะเภสัชศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา
คณะรัฐศาสตร
11. ศาสตราจารย ดร.พลกฤษณ แสงวณิช
คณะวิทยาศาสตร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธา พงษพิบูลย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
(ตั้งแต 31 สิงหาคม 2561 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย บุญรอด)
13. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
14. ศาสตราจารย ดร.บุษกร บิณฑสันต
คณะศิลปกรรมศาสตร
15. ศาสตราจารย ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร
16. รองศาสตราจารย ดร.ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาลนี อัมรานนท
คณะสหเวชศาสตร
18. ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช
คณะสัตวแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา
คณะอักษรศาสตร
สํานักวิชา: คณบดี
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล
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สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

วิทยาลัย: คณบดี
1. รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2. ศาสตราจารย ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
3. รองศาสตราจารย ดร.สถิรกร พงศพานิช

วิทยาลัยประชากรศาสตร
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

สถาบัน: ผูอํานวยการ
1. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มาโนช โลหเตปานนท
สถาบันการขนสง
(ตั้งแต 31 สิงหาคม 2561 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ ดวงพัสตรา)
2. รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา จงสถิตยวฒ
ั นา
สถาบันไทยศึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉราภรณ เปย มสมบูรณ
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา้
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล)
4. รองศาสตราจารย ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.กุลยศ อุดมวงศเสรี
สถาบันวิจัยพลังงาน
6. รองศาสตราจารย ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
7. รองศาสตราจารย ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
8. รองศาสตราจารย ดร.ประภาส ปนตบแตง
สถาบันวิจัยสังคม
9. รองศาสตราจารย ดร.นวลนอย ตรีรัตน
สถาบันเอเชียศึกษา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน:
คณบดี
1. รองศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ หนูจักร
บัณฑิตวิทยาลัย
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 วาระเดิม รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท)
ผูอํานวยการ
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
สถาบันภาษา
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 วาระเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ)
3. รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม
สํานักงานวิทยทรัพยากร
4. รองศาสตราจารยวัลภา ประกอบผล
สํานักงานการทะเบียน
ณ 30 กันยายน 2561
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ผูจัดทํา
เนื้อหาและแหลงขอมูล สํานักบริหารวิชาการ
สํานักบริหารวิจัย
สํานักบริหารกิจการนิสิต
สํานักบริหารยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน
สํานักบริหารแผนและการงบประมาณ
สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ
สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
สํานักบริหารระบบกายภาพ
ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ
ศูนยอาเซียนศึกษา
ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค
สถาบันภาษาไทยสิรินธร
ศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน
สํานักงานจัดการทรัพยสิน
หนวยงานวิสาหกิจในกํากับของมหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยกลางนวัตกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย
คณะ/สํานักวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน/สวนงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
รูปประกอบ

ศูนยสื่อสารองคกร

ผูจัดทํา

สํานักบริหารแผนและการงบประมาณ

ที่ปรึกษา

อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ)
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย นายแพทย ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล)
ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.กฤษ อังคนาพร)
ผูชวยอธิการบดี (ศาสตราจารย นายแพทย ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข)
ผูอํานวยการสํานักบริหารแผนและการงบประมาณ
ผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล

Website มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th
ที่อยู 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2215-0871-3 โทรสาร 02-215-4804
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