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ค�ำน�ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 100 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย นับเป็น
วาระและโอกาสทีท่ า้ ทายในการก้าวเข้าสูโ่ ลกแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เคียงคูก่ บั การเดินหน้าประเทศ
สู่ “ประเทศไทย 4.0” ตามแนวนโยบายภาครัฐ ในปี 2559 นี้ ยังเป็นปีของการเปลี่ยนวาระผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย การก�ำหนดแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสืบทอดเจตนาเดิมที่ได้ระดมพลังแหล่ง
ศรัทธาจากชาวจุฬาฯ ทุกหมูเ่ หล่าเป็นพลังแห่ง “น�ำ้ ใจน้องพีส่ ชี มพู” เพือ่ น�ำพาจุฬาฯ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
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กับดักรายได้ปานกลาง และเป็นก�ำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล
และเคารพซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตร์หลักการบริหารมหาวิทยาลัยในปี 2560 - 2563 ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับ
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บทสรุปผู้บริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด�ำเนินงานในรอบปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) เป็น
ปีที่ 99 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และจะก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 100 แห่งการสถาปนาในปีหน้า ซึง่ มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมของขวัญ “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ให้เป็นที่แห่งการเรียนรู้และเป็น
ประโยชน์ตอบแทนสู่สังคม
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใหญ่หลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมส�ำคัญงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for
Dad ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตน์ ทรงปั่นจักรยาน ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็น
จุดประทับพักที่ 1
ในปีนี้ เป็นช่วงเปลีย่ นวาระผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานตามภารกิจ
หลักแห่งมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการ เป็นหลักในการร่วมพัฒนาประเทศ
ผลการด�ำเนินงานโดยสรุป จ�ำแนกเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก และผลด�ำเนินงานอีก
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารทั่วไป ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงาน
•
QS World University Rankings 2016 - 2017 ซึ่งประกาศผลวันที่ 6 กันยายน 2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 252
ของโลก
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•  QS World University Ranking by Subject 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย 27 สาขาวิชา อันดับ 2 ของประเทศไทย 9 สาขาวิชา
และ อันดับ 3 ของประเทศไทย 3 สาขาวิชา จากการจัดอันดับรวม 42 สาขาวิชา ใน 5 ด้าน นับเป็นการ
ครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด 6 ปีซ้อน โดยมีสาขาที่ติด 1 ใน 100
ของโลก คือ สาขา Chemical Engineering
•  QS University Rankings: Asia ปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 45 ของเอเชีย
•  Center for World University Rankings (CWUR) ปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และ อันดับที่ 320 ของโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเดียว
ในไทยที่อยู่ใน Top 500
•  World University Rankings 2016 - 2017 โดย Times Higher Education ซึง่ ประกาศผล
วันที่ 22 กันยายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในไทย อันดับ
ที่ 2 จาก 9 โดยมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ อยู่ในกลุ่มอันดับที่ 601–800
•  Eduniversal Best Masters Ranking 2015 - 2016 ได้จัดอันดับหลักสูตรการจัดการทาง
วัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นอันดับ 33 ของโลก ในสาขา Arts and Cultural Management

การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีนสิ ติ ทัง้ หมด 37,894 คน เป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี 25,568 คน และระดับบัณฑิต
ศึกษา 12,326 คน โดยมีนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษารวม 10,149 คน เป็นระดับปริญญาตรี 6,024 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 4,125 คน ในระดับปริญญาตรีกว่าครึ่งเป็นการรับตรงผ่านโครงการต่างๆ รองลงมาเป็นการ
รับผ่านระบบแอดมิชชันส์กลาง และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา 9,676 คน เป็น
ระดับปริญญาบัณฑิต 5,597 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 4,079 คน เฉพาะระดับปริญญาบัณฑิตได้งานท�ำ
แล้วร้อยละ 60.9 ศึกษาต่อร้อยละ 13.3 ท�ำงานพร้อมศึกษาต่อร้อยละ 2.5 ขณะที่ยังไม่ได้ท�ำงานร้อยละ
24.5 (ส�ำรวจข้อมูลในช่วงทีบ่ ณ
ั ฑิตซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 ก.ย. 2558 – 31 พ.ค. 2559)
ข
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มีการเปิดหลักสูตรการสอนรวม 457 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 72 หลักสูตร ระดับบัณฑิต
ศึกษา 385 หลักสูตร ในจ�ำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 91 หลักสูตร โดยมี
การด�ำเนินงานในส่วนการพัฒนาหลักสูตรหลายประการ อาทิ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร การ
จัดท�ำหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นเรื่องระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร CU-CQA100
ในส่วนของการด�ำเนินงานกิจการนิสิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
ความรู้ความสามารถ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม มีการสนับสนุนในรูปของสวัสดิการ หอพัก กิจกรรม
ชมรม และโครงการพัฒนานิสิตต่างๆ มีนิสิตได้รับรางวัล ท�ำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีถึง 690 รางวัล  ส�ำหรับการจัดสวัสดิการทุนการศึกษาส�ำหรับนิสิตขาดแคลน มีประมาณ 1,600 ทุน
เป็นเงิน 45.17 ล้านบาท และมีนิสิตกู้เงินในกองทุนกู้ยืมอีกประมาณ 400 คน
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปัจจุบันมี
สัญญาความร่วมมือที่มีผลบังคับใช้ 834 ฉบับ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษา-เสนอผลงานยัง
ต่างประเทศ 841 คน และรับนิสิตต่างชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงานที่จุฬาฯ 908 คน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
นักวิจัยในลักษณะ Outbound รวม 110 คน และ Inbound มีทั้งสิ้น 1,129 คน

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปลีย่ นผ่านยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารและ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกทีส่ ร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่ สร้าง
เสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์   และมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย “สร้างสรรค์ องค์ความรู้และ
นวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ งานวิจัยและวิชาการที่ชี้น�ำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและ
สังคมโลก เน้นการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยไปสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เกิด Impact - iProduct - Publication - New discovery เพื่อน�ำไปสู่รากฐานของการก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
ในปีนี้ มีโครงการวิจัย 1,678 โครงการ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นเงิน 2,425.35
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกคิดเป็นร้อยละ 80.34 นอกจากนี้ มีการด�ำเนิน
โครงการวิจัยด้วยเงินทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (WCU) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด�ำเนินการบริหารจัดการโครงการ เป็นเงิน 49.23 ล้านบาท
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีศนู ย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) ในระดับต่างๆ
31 ศูนย์ เป็นระดับนานาชาติ 1 ศูนย์ ระดับชาติ 3 ศูนย์ และศูนย์ที่มหาวิทยาลัยให้การรับรอง 27 ศูนย์
และมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือ Research Unit (RU) จ�ำนวน 112 หน่วย
มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI (Web of Knowledge) จ�ำนวน 1,027 เรื่อง และ
ในฐานข้อมูล SCOPUS จ�ำนวน 1,441 เรือ่ ง  ทัง้ นี้ ได้สนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั 770 เรือ่ ง บทความ
วิจัยที่ได้รับการตรวจทานคุณภาพและตรวจสอบภาษาอังกฤษของต้นฉบับ (manuscript) 410 เรื่อง
บุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยได้รบั รางวัลทัง้ ในระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรระดับอาจารย์และนักวิจยั ได้รบั รางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ
รวม 66 รางวัล โดยเป็นระดับนานาชาติ 32 รางวัล จ�ำแนกเป็นรางวัลประเภทบุคคล 2 รางวัล และประเภท
ผลงาน 30 รางวัล   ส่วนรางวัลระดับชาติ 34 รางวัล จ�ำแนกเป็นรางวัลประเภทบุคคล 20 รางวัล
และประเภทผลงาน 14 รางวัล
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งโครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในประเทศให้มีความยั่งยืน

การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง กว้างขวาง และครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทีม่ หาวิทยาลัยมีความเชีย่ วชาญ โดยได้ให้บริการวิชาการ
แก่ทงั้ หน่วยงานภายในและภายนอก สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ การบริการโดยส่วนงาน (คณะ/
สถาบัน) การบริการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ และการบริการโดยหน่วยงานอื่นๆ
โดยส่วนงานมีการด�ำเนินการหลายรูปแบบ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา บริการวิเคราะห์
ทดสอบ ตรวจสอบ บริการให้ค�ำปรึกษา บริการจัดสอบวัดความรู้ ให้บริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น 3,256 โครงการ 168,822 ครั้ง มีผู้รับบริการ (เฉพาะโครงการที่สามารถนับได้) 2,222,979 คน
การบริการวิชาการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันมี 6 แห่ง คือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
ส�ำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ ศูนย์บริการวิชาการ โรงพิมพ์ และสถานีวิทยุ ส่วนการบริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 20 แห่ง หน่วยงานด้านการพยาบาลรักษาและสุขภาพ 9 แห่ง
ง
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นอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการวิชาการในรูปแบบและกิจกรรมอืน่ ๆ อีกหลายลักษณะ
ตามวาระโอกาสต่างๆ อาทิ การเสนอทางเลือกในประเด็นที่เป็นปัญหาเป็นที่สนใจของสังคม เป็นแหล่ง
ข้อมูลทางวิชาการทีน่ กั สือ่ สารมวลชนให้ความสนใจสอบถาม ประเด็นทีเ่ ป็นทีส่ นใจ เช่น ระบบขนส่งทางราง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจราจร กฎหมาย การสาธารณสุข  

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสืบสานและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจัดกิจกรรมทั้งที่เป็นงานใหญ่
ประจ�ำปี งานตามวาระโอกาส เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมส่วนใหญ่จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ “รายการจุฬาวาฑิต” การ
จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย งานประจ�ำวันส�ำคัญทางศาสนา การบรรยายธรรม
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมีโอกาสจัดกิจกรรม ดังเช่นการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ทงั้ ไทยและตะวันตก
ที่เป็นที่สนใจ และเป็นการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต “ดวงแก้วแห่ง
พระมงกุฎเกล้า รอยพระจริยา” เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภา
พัณณวดี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตนสุวทั นา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาธินดั ดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรรายการแสดง
มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน SNU Korean music ensemble concerts กิจกรรม Italian Festival
ร่วมกับสถานทูตอิตาลีจัดการแสดงดูโอเปียโน ไวโอลิน, Mezzotono และ Giovanni Guidi Trio ประชุม
นานาชาติและการแสดงดนตรีจาก Kunatachi College of Music ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
นิทรรศการทางศิลปะหลายรายการก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม อาทิ นิทรรศการ “100
พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ศิลปิน/จัดแสดงผลงาน อาจารย์พันธุ์ศักดิ์
จักกะพาก
ในระดับส่วนงาน (คณะ/หน่วยงาน) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จ�ำนวน 546 กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,118 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได้) 203,413 คน
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การบริหารทั่วไป
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่รวม 1,878,560 ตารางเมตร โดยจัดสรรเป็นพื้นที่การศึกษาร้อยละ
50.5 มีอาคาร 199 หลัง และมีบุคลากร 7,847 คน เป็นสายวิชาการ 2,842 คน สายปฏิบัติการ 5,005 คน
ส่วนใหญ่เป็นการจ้างในลักษณะพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 2,132 คน ในด้านต�ำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์เป็นศาสตราจารย์ 183 คน
รองศาสตราจารย์ 634 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 881 คน ที่เหลือเป็นอาจารย์ อาจารย์สาธิต และนักวิจัย  
มีการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม 2,964 หลักสูตร
การบริหารทรัพย์สินทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพย์สินทางการเงินเกี่ยวกับ
ระบบลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราผล
ตอบแทนเฉลี่ยจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ส่วนการจัดการทรัพย์สินทางกายภาพมีรายได้จ�ำแนก
ตามแหล่งรายรับ ดังนี้ ที่ดิน-อาคารพาณิชย์/อาคารพิเศษ 31.79% โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัย
ลงทุน 47.78% และโครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนลงทุน 20.43%
ในการด�ำเนินงานในส่วนภูมภิ าค เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
กับภูมิภาค ด�ำเนินงานหลักอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง ขณะนี้มีศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค การด�ำเนินงานกิจกรรมและโครงการในพื้นที่ของส่วนงานและหน่วยงาน
ต่างๆ และส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ยิ่งมีความก้าวหน้า
เกิดประโยชน์โดยรวม ได้แก่ สภาคณาจารย์ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ และสถาบันทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉ
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ปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจ้า และ
แรงศรัทธาของประชาชาวไทย ถวายเป็นราชานุสรณ์แห่งพระปิยมหาราช ผูท้ รงปรารถนาให้ปวงชนมีโอกาส
ได้เล่าเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลัก คือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบ�ำรุง และถ่ายทอด
ความรู้ กับการเสริมสร้างคุณธรรมให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา
ความรู้ที่นับว่าส�ำคัญยิ่ง คือ ความรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม อันได้แก่ ความรู้รอบ
และความเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาการที่อ�ำนวยประโยชน์แก่การด�ำเนินชีวิต
ส่วนคุณธรรมทีผ่ เู้ รียนผูร้ พู้ งึ มี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าทีจ่ ะต้องปลูกฝัง คือ ความ
รู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณ์ไกล
มีศีลธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
พระเกี้ยว  เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระ

ราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ ค�ำว่า เกี้ยว ถ้าเป็น
ค�ำนามแปลว่าเครือ่ งประดับศีรษะหรือเครือ่ งสวมจุก ถ้าเป็นค�ำกริยา
แปลว่าผูกรัดหรือพัน
พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิใจ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์
ในสมเด็จพระปิยมหาราช ผู้พระราชทานก�ำเนิดมหาวิทยาลัยนี้
จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ จุลมงกุฎ
มีความหมายส�ำคัญยิง่ คือเกีย่ วโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาลงกรณ์จึงมีความหมายว่าจุลมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ   ยิ่งกว่านั้น ยังมี
ความเกี่ยวพันถึงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายว่า
“พระจอมเกล้าน้อย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก�ำหนดให้
พระเกี้ยวเป็นพิจิตรเรขา (สัญลักษณ์) ประจ�ำรัชกาลของพระองค์
เมื่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก ต่อมาเมื่อ
โรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมาย
ของโรงเรียน ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เมื่อโรงเรียน
มหาดเล็กได้วิวัฒน์ขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ได้กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลีย่ นข้อความใต้พระเกีย้ วตามชือ่ ซึง่ ได้รบั พระราชทานใหม่
ตลอดมาพระเกี้ยวองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ เป็น
พระเกีย้ วซึง่ มหาวิทยาลัยได้รบั พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เพื่ อ สร้ า งจ� ำ ลองจากพระเกี้ ย วจริ ง ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ใ นพระคลั ง มหาสมบั ติ ใ นพระบรมมหาราชวั ง
ซ
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มหาวิทยาลัยสร้างเมือ่ พ.ศ. 2529 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเจิม และทรงพระสุหร่ายทีอ่ งค์
พระเกีย้ ว แล้วพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาฯ ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรประจ�ำ
ปีการศึกษา 2531 (13 กรกฎาคม 2532)

สีชมพู   เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือก�ำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียน
มหาดเล็ก ครั้งนั้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนมหาดเล็กแต่งเครื่องแบบมหาดเล็กซึ่งมี
อินทรธนูเป็นสีบานเย็นอันเป็นสีของกรมมหาดเล็ก สีบานเย็นจึงเป็นสีประจ�ำสถาบัน
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลประเพณี ค รั้ ง แรก ระหว่ า งจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คณะกรรมการสโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงพิจารณา
สีที่จะใช้ในการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ
ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
มีพระบรมราชสมภพในวันอังคาร และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สชี มพูเป็นสีประจ�ำพระองค์ คณะกรรมการสโมสร
นิสิตฯ เห็นสมควรอัญเชิญสีประจ�ำพระองค์เป็นสีประจ�ำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล
มหาวิทยาลัยจึงใช้สีชมพูเป็นสีประจ�ำมหาวิทยาลัยตลอดมา

ต้นจามจุรี
“จามจุรี” เป็นต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของจุ ฬ าฯ มี ค วามผู ก พั น กั บ ชาวจุ ฬ าฯ มาตั้ ง แต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เป็ น
มหาวิทยาลัย ด้วยวัฏจักรของจามจุรีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวจุฬาฯ กล่าวคือ มีสเี ขียวชอุม่ ให้ความสดชืน่ ในช่วงเวลาภาคต้นของ
การศึกษาเสมือนนิสติ ปีที่ 1 ทีย่ งั คงเริงร่าสนุกสนานกับการเป็นน้องใหม่
และเมือ่ เวลาผ่านไปในภาคปลายของการศึกษา ทัง้ ใบและฝักย�ำ้ เตือน
ให้นิสิตเตรียมตัวสอบปลายปี มิฉะนั้นอาจจะต้องเรียนซ�้ำชั้นหรือ
ถูกไล่ออก
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ด้วยจามจุรเี ป็นไม้ทสี่ ลัดใบและฝักในช่วงเวลาปลายปี ท�ำให้ถนนและคูขา้ งถนนในจุฬาฯ สกปรก
ปัญหาของต้นจามจุรี คือ ปลูกขึน้ ยาก ดูแลรักษายาก มีโรคพืช ท�ำให้กงิ่ ก้านหักหล่น ประมาณปี พ.ศ. 2480 2500 จ�ำนวนต้นจามจุรีในมหาวิทยาลัยเริ่มลดน้อยลงอย่างมาก มีคณะต่างๆ เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ต้นจามจุรี
ถูกโค่นลงเพื่อสร้างตึกใหม่ และไม่มีนโยบายปลูกทดแทน จากการที่จามจุรีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด นับ
เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นพ้นต่อชาวจุฬาฯ ถือเป็นนิมติ หมายทีด่ โี ดยทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดมาก่อน ในวันที่
15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 ต้น ซึ่งพระองค์ทรงน�ำมา
จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกด้วยพระองค์เอง บริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งด้าน
สนามฟุตบอล ทางด้านขวา จ�ำนวน 3 ต้น ด้านซ้าย จ�ำนวน 2 ต้น และยังได้พระราชทานพระราชด�ำรัสถึง
ความผูกพันระหว่างชาวจุฬาฯ กับจามจุรีว่ามีมานานตั้งแต่สร้างมหาวิทยาลัย ทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็น
สัญลักษณ์สงู สุดอย่างหนึง่ ของจุฬาฯ พระองค์ทรงเห็นว่าจามจุรที นี่ ำ� มานัน้ โตขึน้ สมควรจะเข้ามหาวิทยาลัย
เสียที และสถานที่นี้เหมาะสมที่สุด “จึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” ต้มจามจุรี
พระราชทานทั้ง 5 ต้นนี้ จึงยืนอยู่แข็งแรง เป็นศรีสง่าและสิริมงคลแก่ชาวจุฬาฯ มาจนถึงปัจจุบันและใน
อนาคตสืบไป
และเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ
50 ปี จุฬาฯ จึงตกแต่งลานจามจุรพี ระราชทาน เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดลานจามจุรี
พระราชทานเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2539 เพือ่ ให้ลานจามจุรพี ระราชทานนีเ้ ป็นสิง่ เตือนใจให้ชาวจุฬาฯ ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชื่อมั่นว่าลานจามจุรีพระราชทานจะเป็น
อนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ร้อยรัดความสามัคคีของชาวจุฬาฯ ตลอดไป
ต่อมา พ.ศ. 2540 ในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา ชาวจุฬาฯ ร่วมใจด�ำเนินตาม
พระราชด�ำรัส ด้วยโครงการ “จุฬาฯ 80 ปี จามจุรี 80 ต้น” กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมหนึง่ ทีช่ าวจุฬาฯ ทุกคน
ไม่วา่ จะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั อาจารย์ บุคลากร ล้วนแล้วแต่มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมนีท้ งั้ สิน้ และโครงการนี้
จะทยอยปลูกต้นจามจุรีต่อไปจนจุฬาฯ กลายเป็นอุทยานจามจุรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวจุฬาฯ รุ่นต่อไป
ได้ร่มเงาจามจุรี มิใช่เหลือแต่เพียงความทรงจ�ำ และจามจุรีก็จะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งคู่จุฬาฯ ตลอดกาล
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วิสัยทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563
“มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
World class national university that generates knowledge and innovation
necessary for the creative and sustainable transformation of Thai society”

พันธกิจ (Missions)
1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้น�ำ
2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. น�ำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ 6 ด้าน (Ultimate Outcomes)
1. บัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2. งานวิจัยและวิชาการ ที่ชี้น�ำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
3. ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
4. การบริหารจัดการ ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
5. ประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ และมีสุขภาวะ
6. มหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563
(ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 793 วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
1. ยุทธศาสตร์ “สร้างคน”

3. ยุทธศาสตร์ “สร้างเสริมสังคมไทย”

2. ยุทธศาสตร์ “สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม”

4. ยุทธศาสตร์ “ก้าวไกลในสังคมโลก”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน (Human Capital)
Strategic AREA
Student, Staff, Social
1.1 สร้างบัณฑิตในทุกระดับให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้ง
เป้าประสงค์หลัก
ปัจจุบัน  และอนาคต
1.1 บัณฑิตจุฬาฯ ได้รับ
• มีความรู้และประสบการณ์ชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ [O1]
• มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างสร้างสรรค์ การท�ำเป็น
1.2 บัณฑิตจุฬาฯ เป็นพลเมือง
และแก้ปัญหาเป็น สื่อสารได้
ที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก [O2]
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน (Human Capital) (ต่อ)
Strategic AREA
Student, Staff, Social

• มีภาวะผู้น�ำ มีจิตสาธารณะ
เป้าประสงค์หลัก
• มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3) พร้อมทั้ง
1.3 ประชาคมจุฬาฯ เป็น
มี สิ่ ง แวดล้ อ มและพื้ น ที่ ซึ่ ง เอื้ อ ให้ ไ ด้ ฝ ึ ก ใช้ ทั ก ษะด้ า นภาษาอย่ า ง
สังคมแห่งการสร้างสรรค์
ต่อเนื่อง
(Creative & Enabling
1.2 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management)
Community) [O3]
1.4 ประชาคมจุฬาฯ มีสุข 1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)
ภาวะพร้อมท�ำงานอย่างมี
1.4 เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาคมจุฬา (Health and
ประสิทธิผลและ
wellness)
ประสิทธิภาพ [O4]
1.5 สนับสนุนส่งเสริมน�ำศักยภาพผู้สูงวัยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ผ่านหลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Aging population)
1.6 รักษาความสามารถในการดึงดูดผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ เลือก
เข้ามาศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)
Strategic AREA
Research, Academic, Innovation
เป้าประสงค์หลัก
2.1 งานวิจัยและวิชาการ
ที่ชี้นำ�และขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคมไทย [O5]
2.2 งานวิจัยและวิชาการ
ที่ชี้นำ�และขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคมโลก [O6]
2.3 ระบบนิเวศนวัตกรรม
ที่รองรับการพัฒนาทาง
วิชาการและการพัฒนา
ประเทศ [O7]

2.1 การวิจัยมุ่งเป้า (Niche research)
เชิงลึก
• มีความได้เปรียบในการแข่งขัน Competitive advantage
• แนวโน้มโลก Global megatrend
• มีประโยชน์สูง High-impact
เชิงกว้าง
• บูรณาการศาสตร์ Cross-disciplinary research
• ตอบความต้องการของสังคม Demand driven research
2.2 พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management)
2.3 สนับสนุนนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้
• นวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ประยุกต์ใช้ Digital Technology
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)
Strategic AREA
Research, Academic, Innovation
เป้าประสงค์หลัก
2.4 การบริหารจัดการ
ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความ
โปร่งใสคล่องตัว
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ [O8]

2.4 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม Innovation ecosystem
2.5 สร้างสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมไทยและสังคมโลก Real-world
impact innovation
2.6 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯ
• เป็นมืออาชีพ
• คล่องตัวปรับตัวได้ตามสถานการณ์
• สอดรับกับขั้นตอนทางกฎหมาย
2.7 สร้างนวัตกรรมการจัดการ Management innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริม สังคมไทย (Local Transformation)
Strategic AREA
Local & National Engagement: Alumni, Alliance,
Community, Industry, Government
เป้าประสงค์หลัก
3.1 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย
[O9]

ฑ

3.1 สร้างสรรค์สสู่ งั คมอุดมปัญญา Knowledge & Innovation Society ผลักดัน
ให้ภาพลักษณ์ของจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สังคมสามารถเข้าถึงได้
และเป็นเพื่อนคู่คิดกับสังคม และเป็นผู้น�ำทางความคิดที่เข้าใจประเด็นของ
ประเทศไทย
3.2 เป็นผู้น�ำเชิงรุกในการชี้น�ำและตอบค�ำถามแก่สังคม กระตุ้นการสร้างผลงาน
และบทบาทในด้านต่างๆ ของอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนิสิตเก่าของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่มีและสร้างความยั่งยืน
3.3 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า อุตสาหกรรม และภาครัฐ
(Alumnus/Industry/Government Network) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกับชุมชน ตอบสนองนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งกระจายความช่วยเหลือ
และสร้างความยั่งยืนของสังคม
3.4 เตรียมความพร้อมเพื่อ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่เข้มแข็ง ลด “ความเหลื่อมล�้ำ”
และสร้าง “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ลดความเสี่ยงและเสริมภูมิคุ้มกันให้ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกล ในสังคมโลก (Global Benchmarking)
Strategic AREA
Global Engagement: Sustainable & Green University
International to World Class University
4.1 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า
เป้าประสงค์หลัก
• Academic
4.1 เป็นที่ยอมรับในระดับ
• Industry
นานาชาติ [O10]
• Multinational organizations
4.2 สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า
4.3 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดิจิทัล บนความพร้อมของ
โครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ แวดล้อม กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ นับสนุน
Digital University & Internationalization
4.5 บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการ “สิง่ แวดล้อม กายภาพ อาคาร สิง่ ก่อสร้าง
และพื้นที่ต่างๆ” พร้อมทั้งผดุงไว้ซึ่งความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ อันเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับโลกมุ่งเน้น
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การผลิตบัณฑิต

1

ข้อมูลนิสิต

3

2

การรับนิสิต

8

3

การบริหารหลักสูตร

12

4

การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิต

21

5

การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศ

30

6

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน

32

7

โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ

38

8

การพัฒนาคณาจารย์

39

9

กิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ

43

10 การบริหารยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

48

11 ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ

52
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การผลิตบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรูแ้ ละแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน มีจดุ มุง่ หมายหลักในการ
บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างปัญญา ทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี ถึงพร้อม
ด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม เป็นผู้น�ำทางปัญญา เป็นที่พึ่งและ
ผูพ้ ฒ
ั นาอนาคตของประเทศไทยเปรียบดังเสาหลักแห่งแผ่นดิน ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของจุดมุง่ หมาย
ดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถด�ำเนินการตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้
ในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้เชือ่ มโยงและประสานทุกภารกิจทีม่ ผี ลต่อการสร้างบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยได้ดำ� เนินการในด้านต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการ
การเรียนการสอน และการพัฒนาตนของนิสิต
ผลการด�ำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ ดังนี้

1 ข้อมูลนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา จ�ำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วย ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และดุษฎีบัณฑิต มีจ�ำนวนนิสิตและข้อมูลการหางานท�ำของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ดังนี้
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1.1 จ� ำ นวนนิ สิ ต ใหม่ นิ สิ ต ทั้ ง หมด ปี ก ารศึ ก ษา 2558 และผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2557
นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2558 มีจ�ำนวนรวม 10,149 คน จ�ำแนกเป็นนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต 6,024 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 4,125 คน  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีนสิ ติ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 37,894 คน จ�ำแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 25,568 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 12,326 คน  
ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 9,676 คน จ�ำแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
5,597 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 4,079 คน รายละเอียดจ�ำนวนนิสิตจ�ำแนกรายคณะ ดังแสดงในตาราง
ด้านล่าง
ทัง้ นี้ จ�ำนวนนิสติ ใหม่ทลี่ งทะเบียนเข้าศึกษาจริง จะน้อยกว่าจ�ำนวนนิสติ ทีผ่ า่ นการรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษา เนื่องจากมีนิสิตบางส่วนที่สอบผ่านการรับสมัครไม่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษา
หมายเหตุ ในการแสดงข้อมูลตารางนิสิต จะใช้ตัวอักษรย่อ แสดงระดับ ดังนี้
ป.ตรี
หมายถึง ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.โท หมายถึง ปริญญาโท
ป.บัณฑิตชั้นสูง หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ป.เอก หมายถึง ปริญญาเอก

4
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นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
ป.
ป.
ป.โท บัณฑิต ป.เอก รวม
ป.ตรี
บัณฑิต
ชั้นสูง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1099
คณะแพทยศาสตร์
301
คณะทันตแพทยศาสตร์
99
คณะสัตวแพทยศาสตร์
128
คณะเภสัชศาสตร์
159
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
216
คณะจิตวิทยา
118
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
78
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2,142
คณะวิทยาศาสตร์
823
คณะวิศวกรรมศาสตร์
963
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 356
วิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี
มนุษยศาสตร์
566
คณะอักษรศาสตร์
405
คณะศิลปกรรมศาสตร์
161
สังคมศาสตร์
2,217
คณะครุศาสตร์
366
คณะนิติศาสตร์
323
คณะนิเทศศาสตร์
239
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
698
คณะรัฐศาสตร์
269
คณะเศรษฐศาสตร์
273
สำ�นักวิชาทรัพยากร
49
การเกษตร
วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย)
รวม

6,024

62
11
33
18

Chulalongkorn
University

นิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
ป.
ป.
ป.
ป.ตรี
บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต โท
ชั้นสูง

103 1,937 5,841
29 662 1,861
17 207 774
191 665
12 205 941
1
82
4 244 727
5 147 465
11 144 408
24
55

61 1,243
9 294
33 108
19
70
129
330
77
75
118
42

825
250
381
118
76

142 3,109 8,217
73 1,146 2,965
53 1,397 3,704
13 487 1,548
3
79

2,471
862
1,252
179
178

767 11,455
430 4,257
234 5,190
28 1,755
75
253

127
85
42
1,776
224
208
57
741
235
177

37 730 2,288
17 507 1,644
20 223 644
113 4,106 9,222
77 667 1,844
3 534 1,266
4 300 957
2 1,441 2,866
17 521 1,009
5 455 1,103
49 177

435
343
92
4,275
592
562
165
1,818
536
335

229 2,952
124 2,111
105
841
633 14,130
463 2,899
14 1,842
18 1,140
24 4,708
54 1,599
22 1,460
177

426
114
35
28
34
81
24
24
55
31

247
207
40

1

5

133
181
62 3,335

86
247

691
552
139

545
107
22
76
78
28
40
26
61
107

รวม
8,381
2,823
1,076
830
1,148
358
844
566
587
149

6

11

31

42

133

256

7

263

267

549

427

976

481 10,149 25,568

61 8,973

691 2,601 37,894
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กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
มนุษยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สำ�นักวิชาทรัพยากรการเกษตร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
สหสาขาวิชา (บัณฑิตวิทยาลัย)
รวม

6

ผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ป.ตรี
1,093
317
138
107
168

ป.บัณฑิต
60
9
33
18

163
88
112
1,728
601
810
317
540
388
152
2,236
375
334
256
710
246
276
39

ป.โท
384
104
22
26
35
97
22
18
37
23
863
270
443
81
69
124
78
46
1,777
223
186
88
769
210
180

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง
224
177
47

9
112
224
5,597

60
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3,372

ป.เอก

รวม

72
9
2
11
12
9
4
4
2
12
120
78
29
2
11
42
21
21
136
112
1
2
9
3
4

60

1,843
616
242
162
215
106
189
110
151
35
2,177
949
1,282
400
80
706
487
219
4,149
710
521
346
1,488
459
460
39
14
112
284

423

9,676

5

224

CU
1.2

Chulalongkorn
University

ภาวะการหางานท�ำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

จากจ�ำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 5,386 คน ในช่วงซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มีนิสิตที่ได้งานท�ำ หรือศึกษาต่อ รวม 3,414 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4
กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน

ทำ�งานแล้ว
จำ�นวน ร้อยละ

ทำ�งานแล้วและ กำ�ลังศึกษาต่อ ยังไม่ได้ทำ�งาน บัณฑิต
กำ�ลังศึกษาต่อ
ที่สำ�เร็จ
การ
ศึ
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ กษา
ทั้งหมด
83 7.9 111 10.1 1,105
44 4.0
3 1.1
22 7.8
286
1 0.8
125
16 13.6
4 3.3
5 4.1
121
7 3.9
4 2.2
179
20 12.1
30 17.3
2 1.2
177
13 15.3
36 36.7
2 2.0
100
24 24.7
41 35.0
8 6.8
117
24 1.5 305 21.2 562 34.0 1,709
11 1.9 155 31.7 255 43.9
596
125
17.7
151
19.8
8 1.1
793
25 10.3 156 49.8
5 1.6
320
49 11.6
97 21.5
12 2.7
488
41 12.9
97 28.0
8 2.3
379
8 7.5
4 3.8
109
56 2.6 213 10.7 552 25.3 2,270
36 9.2 112 25.9
16 3.7
443
10 3.0 111 39.2 100 30.0
346
10 5.1 130 53.7
3 1.2
258
9 1.4
15 2.5 138 21.7
654

1,095
282
125
121
179
173
98
117
1,655
581
761
313
452
346
106
2,184
433
333
242
635

ร้อยละ
บัณฑิต
ที่กรอก
แบบ
สำ�รวจ
99.1
98.6
100.0
100.0
100.0
97.7
98.0
100.0
96.8
97.5
96.0
97.8
92.6
91.3
97.2
96.2
97.7
96.2
93.8
97.1

269
254

256
241

95.2
94.9

15 34.1

46

44

95.7

13.3 1,322 24.5

5,572

5,386

96.7

857
257
124
96
168
121
47
44
764
160
477
127
294
200
94
1,363
269
112
99
473

78.3
91.1
99.2
79.3
93.9
69.9
48.0
37.6
46.2
27.5
62.7
40.6
65.0
57.8
88.7
62.4
62.1
33.6
40.9
74.5

คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

210
175

82.0
72.6

12
5

4.7
2.1

15
23

6.0
10.2

19 7.4
38 15.8

สำ�นักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

25

56.8

1

2.3

3

7.5

3,278

60.9

136

2.5

650

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

รวม
หมายเหตุ

บัณฑิต
ที่กรอก
แบบ
สำ�รวจ

1. ยังไม่ได้งานท�ำ หมายถึง หางานท�ำไม่ได้ รอฟังค�ำตอบจากหน่วยงาน ยังไม่ประสงค์จะท�ำงาน และสาเหตุอื่นๆ
2. ส�ำรวจข้อมูลในช่วงทีบ่ ณ
ั ฑิตซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (12 ก.ย. 2558 – 31 พ.ค. 2559) ซึง่ บัณฑิตมีเวลาในการ
หางานประมาณ 4 เดือน นับจากวันปิดภาคเรียน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
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2 การรับนิสิต
  2.1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิเข้าศึกษารวม 6,388 คน การรับนิสิตจ�ำแนกเป็น 3 รูปแบบ คือ ระบบแอดมิชชันส์กลาง 2,099
คน ระบบรับตรง 3,389 คน และหลักสูตรนานาชาติ 900 คน ตามรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การรับเข้าศึกษาโดยระบบแอดมิชชันส์กลาง เป็นการรับเข้าศึกษา โดยมีสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ด�ำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ในปีการศึกษา 2559 มีผผู้ า่ นการคัดเลือกและมีสทิ ธิเข้าศึกษา รวมจ�ำนวน 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86
จากจ�ำนวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 6,388 คน
2.1.2 การรับเข้าศึกษาโดยระบบรับตรง มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการประกาศรับสมัครและ
คัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 มีการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง จ�ำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โครงการ
รับตรงแบบพิเศษ กลุม่ ที่ 2 โครงการรับตรงแบบปกติ กลุม่ ที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกับกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย และกลุ่มที่ 4 โครงการรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์
(ภาคบัณฑิต) รวมทั้ง 4 กลุ่ม มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาจ�ำนวน 3,389 คน คิดเป็นร้อยละ
53.05 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
				ก. โครงการรับตรง (แบบพิเศษ)  เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในการรับเข้าศึกษา รวม 23 โครงการ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา 652 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.21 จากจ�ำนวนนิสิตใหม่ 6,388 คน จ�ำแนกเป็น 4 โครงการย่อย ได้แก่
			1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าค รวม 6 โครงการ จ�ำนวน 260 คน ดังนี้
1 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำ�เภอหนึ่งทุน
2 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาฯ  (จุฬาฯ-ชนบท)
3 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
คณะเศรษฐศาสตร์
4 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์  
5 โครงการรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย)
6 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
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80
71
9
113
5

คน
คน
คน
คน
คน

4 คน
4 คน
54 คน

CU
				2) การส่งเสริมความสามารถพิเศษ รวม 12 โครงการ จ�ำนวน 276 คน ดังนี้
1
2

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติในทางกีฬา
โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติในทางกีฬา
เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
3 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผูม้ คี วามสามารถพิเศษระดับชาติในทางศิลปะ  
4 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
ฟุตบอล
5 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
6 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
7 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์
8 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
10 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์
11 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
และวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
12 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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66 คน
2 คน
18  คน
17  คน
99  คน
27  คน
20  คน
2  คน
3  คน
1  คน
11  คน
10 คน

				3) การส่งเสริมสาขาขาดแคลน รวม 2 โครงการ จ�ำนวน 84 คน ดังนี้
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์  
2 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท., สพฐ. และ วมว.)

3 คน
81 คน

				4) การให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอก รวม 3 โครงการ
  จ�ำนวน 32 คน ได้แก่
1 โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
2 โครงการรับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
3 โครงการความร่วมมือกับศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

30 คน
1 คน
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		 ข. โครงการรับตรง (แบบปกติ) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภาพและมีความมุ่งมั่นจะศึกษาเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งการรับในสาขาวิชาที่ไม่ได้มีการรับในระบบ
แอดมิชชันส์กลาง (สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์) รวม 14 คณะ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา 2,310 คน คิดเป็นร้อยละ 36.16
จากจ�ำนวนนิสิตใหม่ 6,388 คน ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

คณะสหเวชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

14 คน
14 คน
31 คน
186 คน
478 คน
104 คน
468 คน

8
9
10
11
12
13
14

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

64 คน
253 คน
255 คน
58 คน
142 คน
87 คน
156 คน

		 ค. โครงการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รวม 3 คณะ คือ
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้า
ศึกษา 302 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 จากจ�ำนวนนิสิตใหม่ 6,388 คน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 197 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ 82 คน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 คน
ง. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา 125 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากจ�ำนวนนิสิต 6,388 คน
2.1.3 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เป็นการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนใน 8 คณะ รวม 13 หลักสูตร
มีผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 900 คน คิดเป็นร้อยละ 14.09 จากจ�ำนวนนิสิตใหม่ 6,388 คน ดังนี้
• คณะ/หลักสูตรเป็นผู้ด�ำเนินการรับสมัคร (นิสิตที่มีสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 127 คน - คณะวิทยาศาสตร์
36
คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200 คน - คณะนิเทศศาสตร์
80
คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ 140 คน - คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 156 คน
- คณะอักษรศาสตร์ 100 คน - คณะจิตวิทยา
55
คน
• มหาวิทยาลัยเป็นผูด้ ำ� เนินการรับสมัคร (เฉพาะนิสติ ต่างชาติทไี่ ม่ถอื หนังสือเดินทางไทย)
- คณะเศรษฐศาสตร์   2 คน - คณะจิตวิทยา   
1
คน
- คณะอักษรศาสตร์   3 คน
10
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ในการด� ำ เนิ น งานการรั บ นิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย โดยส� ำ นั ก บริ ห ารวิ ช าการจั ด การ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ในปี 2559 ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (12 - 13 พฤศจิกายน 2558) ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (18-19 พฤศจิกายน 2558)
และครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (27 - 28 มกราคม 2559) มีผู้เข้าร่วมชมประมาณ 30,000 คน

2.2 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยก�ำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยวิธีพิเศษ เป็นการรับสมัครตลอดปี ในปีการศึกษา 2559 มีคณะที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาด้วยวิธี
พิเศษ จ�ำนวน 17 คณะ รวม 53 สาขาวิชา เป็นระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 24 สาขาวิชา ระดับมหาบัณฑิต 44 สาขาวิชา
และมีนิสิตเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษ 166 คน เป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 33 คน ระดับมหาบัณฑิต 133 คน
ส�ำหรับภาคต้นปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครเข้าศึกษารวมทุกระดับ จ�ำนวน 269 คน
2557
บัณฑิตศึกษาคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สหสาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
คณะครุศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

2558

606
929
377
693
341
88
892

434
723
196
553
249
70
733

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1.4
1:1.3
1:1.9
1:1.3
1:1.4
1:1.3
1:1.2

648
288
335
492
68
331
108

414
286
229
410
57
196
68

1:1.6
1:1
1:1.5
1:1.2
1:1.2
1:1.7
1:1.6

สมัคร สอบได้

2559

390
695
242
446
290
127
752

292
514
117
331
218
86
633

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1.3
1:1.4
1:2.1
1:1.3
1:1.3
1.:1.5
1:1.2

699
184
266
485
73
380
80

381
67
205
391
65
115
52

1:1.8
1:2.7
1:1.3
1:1.2
1:1.0
1:3.3
1:1.5

สมัคร สอบได้

537
918
407
578
461
135
801

293
481
151
350
226
60
539

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1.8
1:1.9
1:2.7
1:1.7
1:2.0
1:2.3
1:1.5

952
276
314
564
76
555
94

324
88
187
393
57
145
38

1:2.9
1:3.1
1:1.7
1:1.4
1:1.3
1:3.8
1:2.5

สมัคร สอบได้
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2557

2558

255
87
145
46
105
101

253
86
63
37
39
82

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1
1:1
1:2.3
1:1.2
1:2.7
1:1.2

1:1.6
1:1.0

16
79

9
78

7,142 5,357

1:1.3

5,943

รวมปริญญาเอก
รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

945
320

663
282

1:1.4
1:1.1

รวมปริญญาโท
รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต

5,720
157

4,302
110

1:1.3
1:1.4

บัณฑิตศึกษาคณะ
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
21. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
รวมทั้งหมด

266
118
173
58
110
89

264
107
98
42
37
73

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1.0
1:1.1
1:1.8
1:1.4
1:3.0
1:1.2

31
101

20
98

2559

สมัคร สอบได้

243
193
168
75
199
137

231
115
55
45
49
80

สอบ
ได้ :
สมัคร
1:1.1
1:1.7
1:3.1
1:1.7
1:4.1
1:1.7

1:1.8
1:1.0

24
40

9
13

1:2.7
1:3.1

4,114

1:1.4

7,747

3,929

1:2

746
365

472
261

1:1.6
1:1.4

1,094
421

492
283

1:2.2
1:1.5

4,658
174

3,318
64

1:2.7
1:1.4

6,015
217

3,090
64

1:1.9
1:3.4

สมัคร สอบได้

สมัคร สอบได้

3 การบริหารหลักสูตร
จ�ำแนกโดยสรุปแต่ละด้าน เป็นจ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรที่ขอยกเลิก หลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาจุฬาฯ นโยบายการบริหารหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

12
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3.1 จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

รวมทุกสาขา

3.2

59 13
72

7
8

ไทย

อังกฤษ

นานาชาติ

นานาชาติ

19
12

3

3
1

72
37

5

22 99
3 40

46

1

9

31

1

3 114 2

19 135

11 32

25

13 123

25 148

49

นานาชาติ

อังกฤษ

6

รวม

2 14
1

ไทย

1

นานาชาติ

11

1

รวมทุกระดับ

ดุษฎีบัณฑิต

44
22

อังกฤษ

7

1

ไทย

37

ป.บัณฑิต
ขั้นสูง

มหาบัณฑิต

อังกฤษ
นานาชาติ

4
1

ไทย

9
2

ป.บัณฑิต

ไทย

สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพ
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
สหสาขาวิชา

นานาชาติ

สาขา

ไทย

ปริญญา
บัณฑิต

12
7
1 173 3 42 32 1
218
32

8
95

8 20
15 35
4 28 366 7 84
457
127
457

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรที่ขอยกเลิก (ปิด)

ในปีงบประมาณ 2559 คณะต่างๆ ได้พัฒนาหลักสูตรโดยเปิดและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ใิ ห้เปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร รวมทัง้ สิน้ 49 หลักสูตร
ดังตาราง
ปริญญาบัณฑิต ป.บัณฑิต
สาขา
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพ
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
สหสาขาวิชา
รวมทุกสาขา

ใหม่ ปรับ
ปรุง

1

ปิด

1
1

1
17

19

1

1
1

1

1

1

2
1
1

2
1
19

2
1

6
3
20

2

5

2

9

4

3

16

3

1
7

3

2
15

26

2
8

4
49

2

1

1

ป.บัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต
รวม
รวม
ขั้นสูง
ใหม่ ปรับ ปิด ใหม่ ปิด ใหม่ ปรับ ใหม่ ปรับ ปิด
ปรุง
ปรุง
ปรุง
มหาบัณฑิต

3
1
1

1
6

1

1

4

1
4

1

1
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3.3 การด�ำเนินการหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่ม จ�ำนวน 15 หลักสูตร ซึ่งได้รับอนุมัติให้
เปิดสอน ดังนี้
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
สัตวศาสตร์ประยุกต์
การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
อุดมศึกษา
ทัศนศิลป์
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)
สุขภาพจิต
ฟิสิกส์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ)
สัตวศาสตร์ประยุกต์
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

3.4 นโยบายการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ก�ำหนดนโยบายหรือเกณฑ์ทาง
ด้านหลักสูตร รวมทั้งเห็นชอบให้ด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
3.4.1 หลักสูตรปรับปรุงที่มีการยกเลิกแขนงวิชา
การปรับปรุงหลักสูตรจ�ำนวนทั้งสิ้น 26 หลักสูตร เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใน
ส่วนของจ�ำนวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงรายวิชาเพื่อพัฒนาเป็น
หลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome based Curriculum) เพื่อให้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และในปีนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยยกเลิกแขนงวิชา
14
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ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้หลักสูตรมีความยืดหยุน่ และ
คล่องตัวในการเลือกเรียนรายวิชาที่เอื้อต่อการท�ำวิทยานิพนธ์
3.4.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร นอกจากจะด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุง
หลักสูตร มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้คณะ/ส่วนงานส�ำรวจและทบทวนจ�ำนวนและคุณสมบัตขิ องอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรของทุกหลักสูตรให้ถกู ต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพือ่ ให้หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดระยะเวลาทีเ่ ปิดสอน มีความพร้อมส�ำหรับรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีนมี้ หี ลักสูตรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลง
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร 244 หลักสูตร ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย)
โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอ
ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
3.4.3 การจัดท�ำหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1) นโยบายการจัดท�ำหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเห็นชอบ
นโยบายเกี่ยวกับการจัดท�ำหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2) ร่าง ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรร่วมข้ามสถาบัน พ.ศ. 2558
     เห็นชอบ ร่าง ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตร
ร่วมข้ามสถาบัน พ.ศ. 2558 โดยมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ี
การจัดการเรียนการสอนทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันคูส่ ญ
ั ญา
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีลักษณะเป็น
(1) หลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) หมายถึง หลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันคู่สัญญา ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันคูส่ ญ
ั ญา ทัง้ นี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัย
(2) หลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Dual Degree Program หรือ Double Degree
Program) หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันคูส่ ญ
ั ญา ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษา
ได้รบั ปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาบัตรจากสถาบันคูส่ ญั ญา
แล้วแต่กรณี ทัง้ นีต้ อ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะได้นำ� เสนอขออนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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3) การท�ำปริญญาร่วมระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับคณะทันตแพทยศาสตร์ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญีป่ นุ่
เห็นชอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดท�ำหลักสูตรร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์
Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรที่เสนอ
ขอเปิดใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
(หลักสูตรนานาชาติ) ทั้งนี้ได้เห็นชอบปริญญาบัตร ซึ่งจะมีรูปแบบปริญญาบัตร
ที่มีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นควบคู่กัน
และผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกัน
4) หลักสูตรสองปริญญาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น
เห็นชอบให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา
ข้ามสถาบัน (Double Degree Program) ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
สหสาขาวิชา) กับ Graduate School of Energy Science, Kyoto University
ประเทศญีป่ นุ่ การจัดท�ำหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว เน้นเรือ่ งการจัดการพลังงาน
ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ Graduate School of Energy Science, Kyoto University
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เน้นสาขาวิชาที่มีความส�ำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.4.4 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้อนุปริญญาส�ำหรับหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ....
		 เห็นชอบร่างข้อบังคับฯ เนือ่ งจากนิสติ คณะนิตศิ าสตร์มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้ใบอนุปริญญาใน
การสมัครอบรมวิชาว่าความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ในการบริหารจัดการหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จะก�ำหนดให้อนุปริญญาแก่นิสิตที่ลงทะเบียนและ
สอบผ่าน จ�ำนวน 104 หน่วยกิตขึน้ ไป ร่างข้อบังคับดังกล่าวจะใช้กบั นิสติ ตัง้ แต่รหัส 544XXXX34 เป็นต้นไป
3.4.5 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
		
1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร CU-CQA100
  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 775 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 และครั้ง
ที่ 782 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้ระบบ CU-CQA100 (Chulalongkorn University
Curriculum Quality Assurance 100) เป็นระบบการประเมินหลักสูตรตามมาตรา 44 แห่งพระราช
บัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยให้มหาวิทยาลัยเร่งจัดท�ำระบบ CU-CQA100 ที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่าระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA มีความสอดคล้องกับลักษณะของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบนี้ใน
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การประเมินหลักสูตรนั้น  ส�ำนักบริหารวิชาการโดยคณะกรรมการยกร่างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ หลั ก สู ต รจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA100 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้ในการก�ำกับคุณภาพการด�ำเนินงานของ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบ CU-CQA100 ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
8/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558 แล้ว
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn
University Curriculum Quality Assurance 100 : CU-CQA100) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อด�ำเนินการ
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรือ่ ง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” กับ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” ข้อ 8. “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี” เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้
ได้มาซึง่ บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ตามข้อก�ำหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระบบ CU-CQA100 ได้ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็น
พืน้ ฐาน รวมกับส่วนทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา
และได้ประยุกต์เกณฑ์คุณภาพของ AUN-QA version 3.0 (2015) เพื่อใช้ประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบระยะเวลาด�ำเนินการของหลักสูตร มีสาระส�ำคัญโดยสรุปดังนี้
(1)  หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร CU-CQA100 การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระบบ CU-CQA100 ครอบคลุมการก�ำกับ ติดตามการจัดการ เรียนการสอน
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพของผลการด�ำเนินงานของหลักสูตร ดังนี้
• ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum
Administration System: CU-CAS) ตั้งแต่การจัดท�ำข้อมูลรายวิชาจนถึงการ
ประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของ
หลักสูตรประจ�ำปีการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Qualification Framework for Higher Education; TQF)
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• ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้มีการตรวจประเมินหลักสูตรทุกปีการ
ศึกษา  และน�ำผลการประเมินหลักสูตรไปประเมินในระดับคณะ พร้อมทั้งการ
บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA Online ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
• ด้านคุณภาพของผลการด�ำเนินงานของหลักสูตร เมื่อครบรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ให้มกี ารตรวจประเมินหลักสูตร ดังนี้ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับ
การประเมินหลักสูตรในปีที่ 5 ของหลักสูตร หลักสูตร 5 ปี รับการประเมินหลักสูตร
ในปีที่ 6 ของหลักสูตร และหลักสูตร 6 ปี รับการประเมินหลักสูตรในปีที่ 7 ของ
หลักสูตร  สำ� หรับระดับบัณฑิตศึกษารับการประเมินหลักสูตรในปีที่ 5 ของหลักสูตร
และน�ำผลของการตรวจประเมินไปใช้เพือ่ การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
(2) ส่วนประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร CU-CQA100
ประกอบด้วย องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ที่ใช้ก�ำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพทุกปีการศึกษา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีส่ ะท้อนผล
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา และการประเมินคุณภาพของการด�ำเนินงานด้านหลักสูตรเมือ่ ครบรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อประมวลผลและวางแนวทางส�ำหรับหลักสูตรปรับปรุงต่อไป
(3) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
เป็นการก�ำกับ ติดตามและประกันการด�ำเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก�ำกับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นิสติ 4) อาจารย์ 5) หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม และ 7) บุคลากรสนับสนุน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินก�ำหนดให้ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ส�ำหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จะแสดงค่าเป็นร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
(4) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเมือ่ ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร
  เป็นการก�ำกับผลการด�ำเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ผลผลิตจากการด�ำเนินงานของหลักสูตร 2) การประกันคุณภาพหลักสูตร 3) ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
4) หลักสูตรการเรียนการสอน 5) การประเมินผู้เรียน 6) อาจารย์ 7) นิสิต และ 8) บุคลากรสนับสนุน
ตัวบ่งชีข้ องการประเมินคุณภาพเมือ่ ครบระยะเวลาการด�ำเนินการของหลักสูตรมีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์
กับตัวบ่งชี้ของการประเมินทุกปีการศึกษา เพื่อสะท้อนสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินเป็นการประเมินเชิงคุณภาพในการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากลในทุกตัวบ่งชี้
โดยเทียบเป็นคะแนน 7 ระดับ
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				2) ระบบกลไกในการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2558
					 ผลการตรวจประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 จ�ำนวน 82 หลักสูตร ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรไม่ตรงตามรอบระยะเวลา และปัญหาด้านเทคนิคในการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA
Online ของ สกอ.
ในปีการศึกษา 2558 จึงได้ด�ำเนินการในด้านที่ส�ำคัญ คือ การจัดตั้งเครือข่ายผู้รับ
ผิดชอบด้านวิชาการและการประกันคุณภาพในระดับคณะ/สถาบัน จัดอบรมเรือ่ งตัวบ่งชีแ้ ละวิธกี ารประเมิน
ปรับแบบฟอร์ม 01/02 โดยให้คณะกรอกข้อมูลในระบบ CU-CAS และพัฒนาโปรแกรม CQA Filter เพื่อ
กรองข้อมูลก่อนน�ำเข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ. การด�ำเนินการต่อไปในปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยจะมีการด�ำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ โปรแกรม CU-CQM ให้เสร็จภายใน 6 เดือน
เพือ่ รองรับการบริหารงานในมิตใิ หม่ทจี่ ะเป็นการตรวจองค์ประกอบที่ 1 ในระบบทีม่ หาวิทยาลัยเป็นผูด้ แู ล
(monitor) โดยไม่ตอ้ งใช้แบบฟอร์ม 01/02 การจัดท�ำ มคอ.7 ผ่านระบบ CU-CAS การพัฒนาคูม่ อื การบริหาร
งานวิชาการ (C&I) ให้ทกุ คณะ/ส่วนงาน 25 แห่ง การจัดท�ำปฏิทนิ วิชาการผ่านโปรแกรม application line ทุก
เดือน เพื่อเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการต่างๆ การจัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 ให้ทุกคณะในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 การจัดให้มี IQA ในระดับหลักสูตรทุกคณะ และ
การวางมาตรการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเป็นราย
ไตรมาส
				3) ความก้าวหน้าการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ�ำปีการศึกษา 2558
					 การประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ�ำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มกี าร
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีทงั้ หมด
11 ข้อ ผลการตรวจจากจ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนและมีนิสิตลงทะเบียนเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ทั้งหมด 410 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้งหมด
				4) การปรับแก้ไขตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2)
					 เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) โดยทีใ่ นการ
จัดท�ำหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7. ตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงาน
มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้ใช้ตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพ CU-CQA เนื่องจากตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูต้ รวจ
ประเมินระดับหลักสูตรจะตรวจตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานตามทีเ่ ขียนไว้ในเล่มหลักสูตร ซึง่ ท�ำให้มผี ลกระทบ
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ต่อการตรวจหลักสูตรของจุฬาฯ เนื่องจากจุฬาฯ ใช้ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นในปีก่อนที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง ส�ำนักบริหารวิชาการจึงได้ทบทวนตัวบ่งชีใ้ หม่ โดยอาศัยประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถก�ำหนดตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก�ำหนดตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจ�ำปีทรี่ ะบุไว้ในหมวดที่ 1 - 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจึงปรับแก้ไขตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงาน หมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) แทนตัวบ่งชีเ้ ดิมของระบบ CU-CQA และขอใช้ตวั บ่งชีผ้ ลการ
ด�ำเนินงานที่ปรับแก้ไขกับทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ปรับแก้ไข
ประกอบด้วย 6 หมวด 11 ตัวบ่งชี้
				5) หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
					 เห็นชอบกับหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ จ�ำนวน 24 หลักสูตร
จ�ำแนกเป็น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 17 หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ 1 หลักสูตร วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 1 หลักสูตร และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ 5 หลักสูตร ทั้งนี้
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 หลักสูตรทั้ง 24 หลักสูตร
ดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์ของจุฬาฯ (CUCQA100) แต่ต้องรายงานผลขององค์ประกอบที่ 1 (การก�ำกับมาตรฐาน) และข้อมูลพื้นฐานให้ สกอ. โดย
มหาวิทยาลัยสามารถน�ำเสนอ สกอ. ขึน้ ทะเบียนเป็นหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Register : TQR) ได้ ซึ่งต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
				6) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการขึ้นทะเบียน (TQR) จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
					 ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 790 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้อนุมตั ิ
ให้คณะแพทยศาสตร์น�ำเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality
Improvement, The 2012 Revision ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ไปใช้ใน
การประกันคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า คณะ
กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 มีมติเห็นชอบตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ดังกล่าวได้เห็นชอบให้ขนึ้ ทะเบียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร
20

รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559

CU

Chulalongkorn
University

ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 - 2563
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับมาตรฐาน
(องค์ประกอบที่ 1) พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ�ำทุกปี
7) การใช้แนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลแทนระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็ น ชอบให้ วิ ท ยาลั ย พยาบาลสภากาชาดไทยใช้ แ นวทางการรั บ รองหลั ก สู ต รของสภา
การพยาบาลแทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ด้วยเหตุที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์
การรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลแล้ว และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทยก็ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วเช่นกัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8
เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 5 ปี ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2559 - 2563 ทัง้ นีข้ นั้ ตอนการด�ำเนินการ
ต่อไปจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิต
การด�ำเนินงานกิจการนิสติ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของนิสติ ให้เป็นผูเ้ พียบพร้อมด้วยความรูค้ วาม
สามารถ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประเทศและของโลกในกระแส
การเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เป็นผู้น�ำความคิดในระดับนานาชาติ สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้โอกาสนิสิตได้เรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้หลักความรู้เชิงวิชาการ เพื่อบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
เน้นจัดระบบการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�ำคัญต่อ
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน และเน้นการสร้างจิตส�ำนึกของนิสิตรับทุนต่อการช่วยเหลือ
งานส่วนรวม ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกด้านบริการสวัสดิการอืน่ ๆ อาทิ บริการแนะแนวและจัดหางาน
บริการให้การปรึกษา บริการหอพัก เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้นิสิตสามารถแสวงหาความรู้และประสบการณ์
อย่างเต็มที่ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นดังนี้
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4.1 การพัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพและความเป็นผู้น�ำ

ได้ด�ำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการบุคลิกภาพและความ
เป็นผู้น�ำให้แก่นิสิตกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร มีจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น 312 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตร
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรองค์การบริหารสโมสรนิสิตและสภานิสิต
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์และประธานเชียร์
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรประธานฝ่ายและประธานชมรม
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรบริหารจัดการองค์กร
โครงการสัมมนาผู้นำ�หลักสูตรเหรัญญิก
รวม

จำ�นวนผู้เข้าอบรม
48
คน
33
คน
60
คน
69
คน
40
คน
62
คน
312
คน

4.2 การพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการ
เสริมสร้างความมีวนิ ยั ในตนเอง กิจกรรมเพิม่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมเสริมสร้าง
ความส�ำนึกในการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและกิจกรรมรณรงค์ตา่ งๆ เพือ่ ให้ความรูเ้ ชิงป้องกันและเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิต มีโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายการจัดการน�้ำชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ
2) โครงการสร้างฝายถวายในหลวง ครั้งที่ 4
3) โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
4) โครงการพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านบางกลอย-โป่งลึก
5) โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การบริหาร
จัดการอาสาสมัครและนักวิชาการ
6) โครงการค่ายดอกจานจามจุรี
7) โครงการค่ายจามจุรีประกายเพชร ครั้งที่ 10
8) โครงการจุฬาฯ อาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
9) โครงการเปิดเรือนเยือนจุฬาฯ CU OPEN HOUSE 2015
10) โครงการค่ายอาสา พัฒนาใต้ชื่อ บ้านนาแฝก
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11)   โครงการค่ายอาสา สร้างสรรค์ดนตรี จากพี่สู่น้อง
12)   โครงการค่ายวิชาการทานตะวัน ครัง้ ที่ 23 ปีการศึกษา 2558
13)   โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9
  ปีการศึกษา 2558
14)   โครงการแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ-นครปฐม ครั้งที่ 9
15)   โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา พี่จุฬาฯ มาหาน้องจันท์
  ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558
16)   โครงการค่ายพี่จุฬาฯ พาน้องมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17
17)   โครงการค่ายจุฬาฯ อุดรสานฝันน้องสูม่ หาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 13
18)   โครงการจิตอาสาวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่สังคม
19)   โครงการ For U
20)   โครงการสร้างความสุข ปันรอยยิ้ม-จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2
21)   โครงการชีวเคมีจิตอาสาพัฒนาแนวปะการัง
22)   โครงการจริยธรรมคูค่ วามรู้ น�ำบัณฑิตทีท่ รงคุณค่าสูส่ งั คม      
  ครั้งที่ 2
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23)   โครงการพัฒนาคุณธรรม ความเป็นผู้ให้
24)   โครงการจุฬาฯ-อยุธยา ครั้งที่ 3
25)   โครงการค่ายจุฬาฯ ลงคอน ครั้งที่ 16
26)   โครงการค่ายปันฝัน ครั้งที่ 13
27)   โครงการค่ายจุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 15
28)   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รากแก้ว ครัง้ ที่ 28
29)   โครงการค่ายสะพานสีชมพูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12
30)   โครงการหอพักนิสติ จุฬาฯ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31)   โครงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Chulalongkorn
University

32) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูบ่ วชเนกขัมมะบารมีถวาย
เป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ
ทรงฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา
33) โครงการตักบาตรน้องใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงครองสิรริ าชสมบัติ 70 ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา

4.3 การเสริมสร้างจิตส�ำนึกนิสิตต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม

เพื่อพัฒนาจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบของนิสิต โดยส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถาบัน ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพือ่ น�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม มีนิสิตเข้าร่วม 5,325 ราย
โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนนิสิต (ราย)

โครงการจัดนำ�นิสิตเข้าแถวรับเสด็จในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2,870 คน

315

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

200

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   

200

โครงการวันมหาธีรราชเจ้า  

1,152

โครงการวันปิยมหาราช  

3,458
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4.4 การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสู่นานาชาติ

เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมให้นสิ ติ มีความสนใจ และพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษา  โดยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสถาบันนิสติ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมผูน้ ำ� กิจกรรมเข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการให้นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
รวมถึงการจัดการต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติทมี่ าเยีย่ มชมมหาวิทยาลัย ในโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการ ASEAN Student Leaders Forum 2015
2) โครงการ The 3rd Russia ASEAN Youth Summit
3) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ส�ำหรับนิสิตจุฬาฯ
4) ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณาจารย์ Royal University
of Phnom Penh
5) โครงการศึกษาดูงาน University of Mandalay เมียนมา
6) โครงการ Hardvard College in Asia Program

7) โครงการเรี ย นรู ้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นผ่ า นกระบวน
กิจกรรม ฟิลิปปินส์
8) โครงการเรี ย นรู ้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นผ่ า นกระบวน
กิจกรรม ลาว
9) โครงการเรี ย นรู ้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นผ่ า นกระบวน
กิจกรรม พม่า
10) โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ Inter days
11) กิจกรรมโต้วาทีนานาชาติ

4.5 การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น เสริ ม สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี
รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตในรูปสโมสรนิสิต มี อบจ. สภานิสิต และชมรมต่างๆ ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ จ�ำนวนประมาณ 246 โครงการ
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4.6 การส่งเสริมเพื่อให้โอกาสนิสิตได้พัฒนาความสามารถพิเศษของตน

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาตนเอง ท�ำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี
		

สรุปจ�ำนวนรางวัลทีไ่ ด้รบั ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559)

ด้านวิชาการ วิชาชีพ

ระดับชาติ

66 รางวัล

ระดับนานาชาติ

26 รางวัล

รวม

92 รางวัล

ด้านกีฬา สุขภาพ

ระดับชาติ

515 รางวัล

ระดับนานาชาติ

57 รางวัล

รวม

572 รางวัล

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ระดับชาติ

10 รางวัล

ระดับนานาชาติ

- รางวัล

รวม

10 รางวัล

ด้านอื่น ๆ

ระดับชาติ

15 รางวัล

ระดับนานาชาติ  

1 รางวัล

รวม

16 รางวัล

84 รางวัล รวม

690 รางวัล

รวม

ระดับชาติ

606 รางวัล ระดับนานาชาติ

4.7 การส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ

เพือ่ ให้โอกาสผูม้ คี วามสามารถดีเด่นระดับชาติในทางกีฬา และผูม้ คี วามสามารถดีเด่นระดับชาติ
ในด้านศิลปะ ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาทักษะความสามารถ
พิเศษอย่างต่อเนื่อง และมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นิสิตโครงการพิเศษ รวมทั้งสนับสนุน
ดูแลให้สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร ทั้งสิ้น 3 โครงการ มีนิสิตในโครงการจ�ำนวน 457 คน ดังนี้
โครงการ

จำ�นวนรวมของนิสิตโครงการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ

334

โครงการศิลปะดีเด่น

98

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล

25

ข้อมูลประกอบ
1. คณะที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา เข้าศึกษาฯ รวม 12 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา
นิติศาสตร์  นิเทศศาสตร์  รัฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เศรษฐศาสตร์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. คณะทีเ่ ข้าร่วมโครงการรับนิสติ ทีม่ คี วามสามารถดีเด่นด้านศิลปะ เข้าศึกษาฯ รวม 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
3. คณะที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
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4.8 การจัดสวัสดิการด้านทุนอุดหนุนการศึกษา

วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาแก่นสิ ติ ทีม่ ฐี านะขาดแคลน ได้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียน
จนส�ำเร็จการศึกษาเท่าเทียมโอกาส เช่น ผู้มีฐานะด้านการเงิน สามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้เกิดความ
เป็นธรรมและทั่วถึงในรูปแบบต่างๆ โดยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาส�ำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนให้เปล่า)
ประมาณ 1,500 ทุน รางวัลเงินทุนท�ำชือ่ เสียงคุณประโยชน์ประมาณ 800 ทุน  สวัสดิการให้กยู้ มื เงินกองทุน
ของรัฐบาลประมาณ 1,000 ราย
4.8.1 การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาส�ำหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนให้เปล่า)
			
ได้จดั ให้ความช่วยเหลือซึง่ เป็นการให้เพียงพอตามความจ�ำเป็นจริง โดยแบ่งประเภททุน
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภท ก ช่วยเหลือเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน
ก่อนปีการศึกษา 2556 = 77,000 – 84,000 บาท/ปีการศึกษา
หลังปีการศึกษา 2556 = 94,000 – 102,000 บาท/ปีการศึกษา
(2) ประเภท ข (1) ช่วยเหลือเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา วงเงินทุน 17,000 – 36,000 บาท
ก่อนปีการศึกษา 2556 = กลุ่มที่ 1 = 29,000 บาท/ปีการศึกษา
     กลุ่มที่ 2 = 36,000 บาท/ปีการศึกษา
หลังปีการศึกษา 2556 = กลุ่มที่ 1 = 34,000 บาท/ปีการศึกษา
      กลุ่มที่ 2 = 42,000 บาท/ปีการศึกษา
(3) ประเภท ข (2) ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จา่ ยรายเดือน วงเงินทุนไม่เกิน 48,000 บาทต่อปี
การศึกษา
(4) ประเภท ค ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จา่ ยเสริมการศึกษา วงเงินทุนไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
การศึกษา
คณะ

ประเภท ก
วงเงินที่
ได้รับจัดสรร ทุน จำ�นวนเงิน

ประเภท ข (1)
ทุน

ประเภท ข (2)

ประเภท ค

รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน
จำ�นวนเงิน ทุน จำ�นวนเงิน ทุน จำ�นวนเงิน ทุน
เงิน

ครุศาสตร์

3,262,300

1

94,000 120

2,653,500 -

- 63

560,000 184

3,307,500

จิตวิทยา

1,056,300

4

408,000 16

651,000 -

- -

- 20

1,059,000

ทันตแพทยศาสตร์

1,625,400

1

84,000 31

993,000 11

228,000 2

16,000 45

1,321,000

นิติศาสตร์

1,766,300

-

- 22

748,000 31

935,000 6

60,000 59

1,743,000

นิเทศศาสตร์

2,016,000

-

- 37

1,365,000 16

320,000 -

- 53

1,685,000
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ประเภท ก
วงเงินที่
ได้รับจัดสรร ทุน จำ�นวนเงิน

ประเภท ข (1)
ทุน

ประเภท ข (2)

Chulalongkorn
University

ประเภท ค

รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน
จำ�นวนเงิน ทุน จำ�นวนเงิน ทุน จำ�นวนเงิน ทุน
เงิน

พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

4,918,100

-

- 67

1,887,000 69

760,500 32

131,500 168

2,779,000

แพทยศาสตร์

3,870,300

-

- 16

525,000 -

- -

- 16

525,000

เภสัชศาสตร์

2,062,200

-

- 66

2,043,000 -

- -

- 66

2,043,000

รัฐศาสตร์

1,671,100

-

- 50

1,666,000 -

- -

- 50

1,666,000

วิทยาศาสตร์

6,795,600

-

- 200

6,699,000 -

- -

- 200

6,699,000

วิทยาศาสตร์การกีฬา

953,400

-

- 23

543,000 18

360,000 5

50,000 46

953,000

วิศวกรรมศาสตร์

8,095,500

-

- 209

7,746,000 27

635,000 9

85,000 245

8,466,000

ศิลปกรรมศาสตร์

1,417,500

-

-

68,000 59 1,334,500 2

15,000 63

1,417,500

เศรษฐศาสตร์

1,834,300

-

ไ- 12

408,000 18

537,000 8

80,000 38

1,025,000

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3,420,900

-

- 82

2,883,000 10

364,000 11

110,000 103

3,357,000

สหเวชศาสตร์

1,688,400

-

- 45

1,533,000 4

120,000 2

20,000 51

1,673,000

สัตวแพทยศาสตร์

1,451,100

-

- 45

1,272,000 6

120,000 8

70,000 59

1,462,000

สำ�นักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

300,900

10

5

170,000 6

140,000 -

- 21

1,250,000

อักษรศาสตร์

2,672,400

-

- 68

1,831,000 45

897,000 1

10,000 114

2,738,000

รวม

940,000

2

50,878,000 16 1,526,000 1,116 35,684,500 320 6,751,000 149 1,207,500 1,601 45,169,000

4.8.2 รางวัลเงินทุนท�ำชื่อเสียงและคุณประโยชน์
			
ได้ด�ำเนินการให้ความร่วมมือพิจารณาส่งนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกที่จัดประกวดเพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ประจ�ำปีงบประมาณ 2559  เป็นจ�ำนวนเงิน
985,000 บาท
4.8.3 สวัสดิการให้กู้ยืมเงินกองทุนของรัฐบาล
				จัดให้มีสวัสดิการให้นิสิตกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ตามวงเงินที่
ก�ำหนด รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ไปสู่การให้ทุนการศึกษาแบบใช้คืนระดับอุดมศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) แทน ส่วนของผู้กู้รายเดิมของ กยศ. จะด�ำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าผู้กู้รายเดิม
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ทัง้ หมดจะส�ำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรศึกษา โดยสรุปในปีการศึกษา 2559 เป้าหมายจัดให้นสิ ติ กูย้ มื
จ�ำนวนไม่เกิน 1,000 คน ปรากฏมีนิสิตกู้ยืมทั้งสิ้น 415 คน แบ่งเป็นกู้ยืมแบบรายเดิม จ�ำนวน 355 คน
แบ่งเป็นกู้แบบรายใหม่ จ�ำนวน 60 คน รวมเป็นจ�ำนวนเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 12,142,800 บาท
คณะ

เงินกู้ กยศ.
(ทุน)

จำ�นวนเงิน กยศ. (ทุน)

เงินกู้ กรอ.
(ทุน)

จำ�นวนเงิน กรอ. (บาท)

ราย
เดิม

ราย
ใหม่

รายเดิม

รายใหม่

ราย
เดิม

ราย
ใหม่

รายเดิม

รายใหม่

ครุศาสตร์

115

15

5,750,600.00

794,600.00

1

-

14,500.00

-

จิตวิทยา

1

1

68,400.00

68,400.00

-

-

-

-

ทันตแพทยศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

นิติศาสตร์

1

-

26,400.00

-

-

-

-

-

นิเทศศาสตร์

4

-

189,600.00

-

-

-

-

-

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-

-

-

-

-

-

-

-

แพทยศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

เภสัชศาสตร์

21

-

1,097,000.00

-

3

1

126,000.00

42,000.00

รัฐศาสตร์

4

2

181,200.00

120,800.00

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์

98

28

4,109,400.00

1,425,600.00

2

วิศวกรรมศาสตร์

10

5

558,000.00

289,200.00

3

1

138,400.00

42,000.00

ศิลปกรรมศาสตร์

1

-

60,400.00

-

-

-

-

-

เศรษฐศาสตร์

2

-

43,400.00

-

-

-

-

-

สถาปัตยกรรมศาสตร์

2

-

26,400.00

-

-

-

-

-

สหเวชศาสตร์

23

1

1,267,800.00

68,400.00

-

-

-

-

สัตวแพทยศาสตร์

24

1

1,111,200.00

42,000.00

3

-

126,000.00

-

วิทยาศาสตร์การกีฬา

35

5

2,146,200.00

300,000.00

-

-

-

-

สำ�นักวิชาทรัพยากรการเกษตร

2

-

86,800.00

-

-

-

-

-

343

58

12

2

รวม

16,722,800.00 3,109,000.00

4.9 การจัดสวัสดิการหอพักนิสิต

110,400.00

515,300.00 84,000.00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างหอพัก เพือ่ เป็นสวัสดิการช่วยเหลือนิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาต่างจังหวัด
หรือมีทพี่ กั ไม่เอือ้ ต่อการศึกษา หอพักนิสติ มีทงั้ หมด 5 อาคาร รองรับนิสติ ทัง้ สิน้ 3,474 คน แยกเป็นหอพัก
นิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง โดยมีนิสิตได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักดังนี้
28
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หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชาย จ�ำนวน 2 หลัง
1. ตึกจ�ำปี เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักนิสิต 250 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสิตได้ประมาณ
     1,000 คน
2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 17 ชัน้ (นิสติ ชายพักชัน้ 13 - 17) มีหอ้ งพักนิสติ 184 ห้อง ห้องละ 2 คน
   รองรับนิสิตได้ประมาณ 368 คน
		
หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิง จ�ำนวน 3 หลัง
1. ตึกจ�ำปา เป็นอาคาร 5 ชัน้ มีหอ้ งพักนิสติ 70 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสติ ได้ประมาณ 280 คน
2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 17 ชัน้ (นิสติ หญิงพักชัน้ 2 - 12) มีหอ้ งพักนิสติ 402 ห้อง ห้องละ 2 คน
รองรับนิสิตได้ประมาณ 804 คน
3. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักนิสิต 245 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสิตได้
ประมาณ 980 คน
พักแบบรายวัน ตึกชวนชม  มีหอ้ งพักนิสติ 21 ห้อง ห้องละ 2 คน รองรับนิสติ ได้ประมาณ 42 คน

4.10 การจัดบริการให้การปรึกษาแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้จดั บริการให้คำ� ปรึกษา เพือ่ ช่วยเหลือนิสติ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพจิต และ
ปัญหาการปรับตัว โดยจัดจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเพื่อให้ค�ำปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหา ทั้งในรูปแบบการ
ให้การปรึกษารายบุคคล รวมจ�ำนวนผู้มารับการปรึกษาทั้งสิ้น 1,404 ราย  และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในการใช้ชีวิต ดังนี้
		
โครงการ The value of  one, the power of all จ�ำนวน 11 โครงการ
1) โครงการเสวนา แรงบันดาลใจ บันไดสู่ฝัน
2) โครงการ สร้างนิสัยใหม่ใน 7 วัน
3) โครงการการให้บริการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาแก่นสิ ติ
ชั้นปีที่ 1
4) โครงการ แด่หนุ่มสาว TO The Young
5) โครงการศิลป์สร้างสุข
6) โครงการทักษะการคลายเครียดด้วยตนเอง

7) โครงการ เก็บความสุขผ่านเลนส์ Photo for Realization
8) โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก
แห่งการท�ำงาน
9) โครงการจัดท�ำบทความให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนา
สุขภาวะส�ำหรับนิสิต
10) โครงการ สัปดาห์สุขภาวะ Being Well
11) โครงการเก็บความสุขผ่านเลนส์

		
โครงการระบบจุดประกาย (Mentoring System) จ�ำนวน 12 โครงการ
1)
2)
3)
4)

โครงการพบปะพูดคุยเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ 5) โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการ
โครงการพบปะสังสรรค์นสิ ติ ปี 2 ก่อนเดินทางไปจังหวัดน่าน
พัฒนานิสิต
โครงการพบปะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนิสิต
6) โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์-นิสิต ปี 1 ภาควิชาวิศวกรรม
นิสติ เซรามิก ปี 2
ส�ำรวจ
7) โครงการจัดพิมพ์คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับที่ 2
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8) โครงการ CUSAR-น่าน สานสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์
11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรึกษาเชิง
9) โครงการความสัมพันธ์ระหว่างสถานีตำ� รวจนครบาลปทุมวัน
จิตวิทยาหลักสูตรพื้นฐานส�ำหรับเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
กับจุฬาฯ
12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรึกษาเชิง
10) โครงการศิลปะแห่งการดูแลจิตใจของผู้ดูแลหัวใจ
จิตวิทยาหลักสูตรเข้มข้นส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

4.11 โครงการจ้างนิสิตท�ำงานพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะช่วยเหลือตนเอง หรือนิสิต
ที่ประสงค์จะท�ำงานพิเศษ เพื่อหาประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการ
พึ่งตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวนเงินที่ใช้ในการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 5,120,100 บาท  เท่ากับ
102,402 ชั่วโมง

4.12 การบริการจัดหางาน

เพื่อให้บริการจัดหางานแก่นิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่   ตลอดจนให้บริการข้อมูลแหล่งงานแก่บัณฑิต
ในการหางานท�ำ รวมทั้งจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบและสมัครงานโดยตรงกับ
ผู ้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง ได้ ค วามรู ้ แ ละข้ อ มู ล การศึ ก ษาต่ อ โดยตรงกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการในรูปแบบต่างๆ และมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้
1) นิสิตเข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงานและการแนะแนวการศึกษา 5,112 คน
2) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงาน 233 บริษัท

4.13 บริการประกันอุบัติเหตุ

เพือ่ เป็นหลักประกันให้กบั นิสติ ในการได้รบั ความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาลในกรณีประสบ
อุบตั เิ หตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกรณีอนื่ ๆ ครอบคลุมการให้บริการแก่นสิ ติ ทัง้ ระดับ
ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก รวมจ�ำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ ทั้งสิ้น 42,008 ราย
จากเป้าหมาย 40,000 ราย

5 การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการพัฒนานิสติ เพือ่ ความเป็นเลิศเป็นการ
เฉพาะ เป็นโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับนิสิตเข้าศึกษา การส่งเสริมนิสิตทั้งเรื่องทุนและโอกาสในการ
ศึกษาหาความรู้ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนือ่ ง มีผลการด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ
ดังนี้
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5.1 โครงการน�ำร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่

เป็นการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุง่ ส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษเป็นนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงด้านภาษา และรอบรู้ในวิชาอื่นๆ
มีความสามารถด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ โดยมีเป้าหมาย 4 รุ่น รุ่นละ
30 คน รวม 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จ�ำนวนรุ่นละ 10 คน
ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตในโครงการรวม 27 คน ส�ำหรับปีการศึกษา 2559 มีนิสิตในโครงการ
รวม 9 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 จ�ำนวน 2 คน (เป็นนิสิตที่ขอขยายระยะเวลาการขอรับทุน
ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา เนื่องจากได้ทุนไปโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ) และเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาโท 7 คน เป็นรุ่นที่ 2 จ�ำนวน 2 คน  รุ่นที่ 3 จ�ำนวน 2 คน และเป็นนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 4 จ�ำนวน 3 คน

5.2 ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร

เป็นทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน ได้แก่ ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยจัดสรรให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00
ขึ้นไป มีความตั้งใจและมุ่งมั่นศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีละ 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท
ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตได้รับทุนเป็นรุ่นที่ 7 จ�ำนวน 2 คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ นิสิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 4 คน ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้
รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จ�ำนวน 2 คน และได้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 คน

5.3 โครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์

เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ประสงค์จะร่วมกันสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ และสนับสนุนให้นสิ ติ ได้มโี อกาสไปเพิม่ พูนประสบการณ์การศึกษาวิจยั
ในสถาบันทางวิชาการต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้อนุมตั ทิ นุ จากกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ เป็นทุนเก่าผูกพันให้
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 11 คน และนิสติ วิจยั 11 คน เป็นเงิน  1.911 ล้านบาท นอกจากนีไ้ ด้จดั สรร
งบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ เงินทุนจุฬาฯ 100 ปี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยในปีนี้
ได้อนุมัติทุนเป็นทุนเก่าผูกพันให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 13 คน และนิสิตวิจัย 13 คน เป็นเงิน
2.314 ล้านบาท
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6 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ประกอบด้วย กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเรียนล่วงหน้า
(Advanced Placement Program : AP Program) และโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

6.1 กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ตามนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนสู่รูปแบบ Education 3.0 โดยเน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคณาจารย์ พัฒนานวัตกรรมการเรียน
รู้ด้วยสื่อดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมต่างๆ สรุปผลการด�ำเนินงานในปี
2559 ดังนี้
6.1.1 การพัฒนาคณาจารย์เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมหลัก 5 ด้าน คือ
1) โครงการพัฒนาคณาจารย์เพือ่ การเรียนการสอนยุคใหม่ (Faculty Development
for Tomorrow Teaching : FDT2) จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
การผลิตสื่อการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ต่อเนื่องทุกเดือน จ�ำนวน 52 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม
1,832 คน
2)  โครงการวิจยั ในชัน้ เรียน (Classroom Action Research: CAR) จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
ให้อาจารย์ท�ำวิจัยในชั้นเรียนอย่างกว้างขวางและครบวงจร เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับทุนทั้งหมด 193 โครงการ จาก 21 คณะ
ซึ่งครบทุกคณะ
3)  การวิจยั เพือ่ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning มหาวิทยาลัย
มุง่ สนับสนุนให้คณาจารย์ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดสรรเงินทุนอุดหนุนเป็นกรณีพเิ ศษ เริม่ ด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์สมัครรับทุน 25 รายวิชา จาก 9 คณะ
ได้รับอนุมัติ 10 รายวิชา จาก 7 คณะ
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ได้สนับสนุนให้ดำ� เนินการจ�ำแนกเป็น 3 กลุม่ รวม 10 โครงการ
ดังนี้
ก. โครงการต้นแบบพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 2 โครงการ คือ โครงการต้นแบบในการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส�ำหรับนิสิตทางด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม (โครงการ
ต่อเนือ่ ง  ปี 2555-2558) และโครงการพัฒนาแบบทดสอบการวัดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพือ่ ทดสอบ
ทักษะด้านการคิด   
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ข. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 6 โครงการ อาทิ ผลของการเพิม่
วิชาเลือกชัน้ ปีที่ 6 เป็น 12 หน่วยกิต ในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การติดตาม
กระบวนการเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ iDesignWorkspace  การพัฒนาชุดอักษรโรมันเพือ่ เสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอาหรับของผู้เรียนชาวไทย คณะอักษรศาสตร์
ค. โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนและประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์สมัยใหม่ 2
โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบการจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ eBook คณะจิตวิทยา และโครงการ
พัฒนาคอร์สวิลล์เพือ่ เป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แก่นสิ ติ และบุคคลภายนอก
			
5) การวิจยั เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุง่ ใช้งานวิจยั ในการสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านนวัตกรรม
การศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการท�ำวิจัยให้แก่
คณาจารย์ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นปีแรกมีผู้สมัครขอรับทุน
9 โครงการ จาก 5 คณะ ได้รับอนุมัติ 5 โครงการ จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 1 โครงการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 โครงการ และคณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ
6.1.2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ
1) การสนับสนุนให้นำ 
� e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน โดยระบบ Blackboard
เป็นระบบ LMS หลัก และสนับสนุนระบบ CourseVille ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาขึ้น ในปีนี้พบว่ามี
การน�ำ  e-Learning มาใช้ผ่านระบบ Blackboard CourseVille และ Moodle 3,448 รายวิชา และที่
รวบรวมจากการสอบถามหน่วยงาน เช่น Facebook  e-Mail และอื่น ๆ 850 รายวิชา รวม 4,298 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 59.78 ของวิชาบรรยายทั้งหมด
2) การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดการเรียนการสอนในฐานะทีเ่ ป็น Technology Driven โดยน�ำอุปกรณ์ Clicker และสือ่ การเรียนรู้
ร่วมสมัยมาใช้ ดังนี้
     2.1) อุปกรณ์ Clicker ใช้ในการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ
      ก. แบบอุปกรณ์ Clickerb Device ผูส้ อนสามารถเก็บข้อมูลค�ำตอบของผูเ้ รียนผ่าน
โปรแกรมควบคุมระบบ น�ำไปใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับเตรียมการเรียนการสอนในหัวข้อถัดไปหรือน�ำไปใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ Clicker 5,100 เครื่อง และมีหน่วยงานที่น�ำไป
ใช้ประจ�ำ 14 หน่วยงาน
   ข. แบบ Application บน Smartphone เรียกว่า Chula Clicker โดยใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ โปรแกรมสามารถแสดงค�ำถาม ค�ำตอบ และผลการตอบค�ำถามได้ทนั ที
เก็บข้อมูลได้เช่นเดียวกับแบบอุปกรณ์ Clicker โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
พัฒนาระบบ
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				 2.2) เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย
ได้รับความร่วมมือจากบริษัท iGroup ในการอนุญาตให้น�ำ Application มาใช้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี จากการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน มีผสู้ นใจ
สมัครขอเข้าใช้งาน 228 คน
  รายละเอียดประกอบด้วย eeWoww เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�ำวิจัยทั้งระบบ
BINUMI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์และแบ่งปันวิดีโอ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและการ
สอนของอาจารย์ให้มีความสร้างสรรค์ โดยมีคลังวิดีโอคลิปและเพลงที่ผู้ใช้สามารถน�ำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง
กังวลเรือ่ งลิขสิทธิ  ์ ELL Technologies เป็นสือ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษออนไลน์ สามารถใช้กบั ผูเ้ รียนหลาย
ระดับใช้เสริมการเรียนหลักเพือ่ เป็นการเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษา  Access English
เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์มีเนื้อหาแบ่งตามระดับตามมาตรฐานของ CEFR มีฟังก์ชั่น Learn
Social ที่เปิดโอกาสให้ผู้สอน และผู้เรียนในกลุ่มเดียวกัน ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านภาษาไปด้วยกัน  
Skillsoft เป็นสื่อการเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  Electude
เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์แบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้แบบ Interactive
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จริง
3) การผลิตสือ่ การเรียนรู้ นอกจากระบบ LMS แล้ว มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นำ � e-Learning
มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น
     3.1) การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้สามมิติ (Mixed Reality) ในปี 2559 ด�ำเนินการผลิต
แล้วเสร็จ 17 เรือ่ ง ปัจจุบนั มีสอื่ การเรียนรูส้ ามมิตทิ งั้ หมด 85 เรือ่ ง จาก 6 คณะ ตัวอย่างเช่น เรือ่ ง โครงสร้าง
ของ stromatolites คณะวิทยาศาสตร์   กายวิภาคเปรียบเทียบส่วนท้องของสุนัข โค ม้า และสุกร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์
   3.2) การบันทึกการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ Echo 360 และ Echo Personal
Capture โดยมหาวิทยาลัยได้นำ� ไปเผยแพร่ไว้บนเครือข่ายเพือ่ ให้นสิ ติ ได้ศกึ ษาทบทวนด้วยตนเอง ในปีนม้ี กี าร
บันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์ทั้ง 2 รูปแบบ รวม 2,405 ครั้ง
4)  การปรับห้องเรียน Smart Classroom  เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active Learning โดยขยายการด�ำเนินงานเพิ่มจากปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
    4.1) ห้องเรียนกลุ่มย่อย (Smart Classroom : Discussion room) ด�ำเนินการได้
3 ห้อง รวมปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้อง Smart Classroom 13 ห้อง
     4.2) ห้องเรียนขนาดใหญ่ (Smart Classroom : Lecture room) รวมจ�ำนวน 2 ห้อง
     4.3) ห้องเรียนสัมมนากลุ่มย่อย (Smart Classroom : Interactive room)
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6.1.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) การประสานงานเรื่อง iTunes U (iTunes University) ซึ่งเป็นแหล่งคลังข้อมูลที่ได้รับ
ความนิยมจากวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีผลงานวิชาการเผยแพร่บน iTunes U จ�ำนวน 937
วิดีโอ 167 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ High School University Start up
Senior และ General
2) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยทีว่ า่ บัณฑิตจุฬาฯ
ควรมีความรูม้ ากกว่าหนึง่ ศาสตร์ในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสตร์ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับการท�ำงานและ
ทักษะในการด�ำรงชีวิต ขณะนี้ หลักสูตร CBS Innovative Business Online (CBS IBO) ได้เปิดรับสมัคร
ไปแล้ว 4 รุ่น มีนิสิตรวม 750 คน อยู่ระหว่างจัดท�ำหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Law is All
Around) คาดว่าจะเปิดรับสมัครรุน่ แรกในภาคปลายปีการศึกษา 2559 และอยูร่ ะหว่างการผลิตสือ่ ส�ำหรับ
หลักสูตรภาษาอาหรับในชีวิตประจ�ำวัน หลักสูตร Survivor Thai

6.2 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (วิชาการ)

เพือ่ การพัฒนาทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อน มีขอ้ มูลเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งนับเป็นกลไกส�ำคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา การก�ำกับ
ดูแล และการบริหารการจัดการเรียนการสอน มีการด�ำเนินการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในปีการศึกษา 2558 มีการประเมินทั้งหมด 3 ระบบ
9 ภาคการศึกษา และมีสว่ นงานเข้าร่วม 27 ส่วนงาน จากการประมวลผลการประเมินของนิสติ สรุปได้ดงั นี้
ระบบ
ภาคการศึกษา

รายวิชา
ส่วนงาน
เตรียม ได้รับการ
ที่เข้าร่วม เปิดสอนและมี
นิ
ส
ต
ิ
ลงทะเบี
ย
น
การประเมิ
น ประเมิน
(ส่วนงาน)
เรียน

ระดับ
ผลการประเมินของนิสิต ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)

1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2558

26

5,381

4,238

3,794

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

มาก
(x = 4.53)

2 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558

26

5,336

3,815

3,463

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.50)
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ระบบ
ภาคการศึกษา

รายวิชา
ส่วนงาน
เตรียม ได้รับการ
ที่เข้าร่วม เปิดสอนและมี
(ส่วนงาน) นิสิตลงทะเบียน การประเมิน ประเมิน
เรียน

ผลการประเมินของนิสิต

ระดับ
ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)

3 ระบบทวิภาค
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558

19

233

185

113

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

มากที่สุด
(x = 4.58)

4 ระบบทวิภาคนานาชาติ
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2558

17

443

406

272

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x =4.33)

5 ระบบทวิภาคนานาชาติ
ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558

18

454

302

272

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.17)

6 ระบบทวิภาคนานาชาติ
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558

8

52

27

23

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.52)

7 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2558

8

132

93

54

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.43)

8 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558

5

139

91

62

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.48)

9 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2558

6

105

55

43

นิสิตได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ตามที่
รายวิชาได้กำ�หนดอยู่ใน
ระดับมาก

มาก
(x = 4.44)
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6.3 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์และพันธกิจการด�ำเนินงานและการพัฒนา โดยมุง่ เน้นให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กลไกการด�ำเนินภารกิจทั้งการ
คัดเลือกนิสิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อน
ความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตที่ส�ำคัญ ทั้งบัณฑิต หลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบัณฑิตซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาแบบประเมินเพื่อใช้สอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์และประมวลผลพร้อมจัดท�ำรายงานต่อผู้บริหารและส่วนงานเพื่อใช้
ประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวม ประจ�ำปี 2558 (ปีงบประมาณ 2559) มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 26.2 ระดับความพึงพอใจ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5

6.4 โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program : AP Program)

คณะครุศาสตร์โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) และคณะวิทยาศาสตร์ ได้จดั การเรียนการสอน
รายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้า (CUD.AP.) จ�ำนวน 6 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์
คอมพิวเตอร์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยมหาวิทยาลัยก�ำหนดเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
จะต้องไม่ตำ�่ กว่า B+ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 มีนกั เรียนทีข่ อเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 13 คน และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 7 คน

6.5 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

ในการด�ำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 4 นี้ คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ดเี ด่น ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินโครงการฯ เห็นชอบให้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนิน
งานโดยยังคงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ดังเดิม คือการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ ทีม่ กี ารด�ำเนิน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทมี่ กี ารใช้กจิ กรรมต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนมีกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ และมีการด�ำเนินการแบบ whole school approach แนวทางการด�ำเนินงานโครงการฯ
ในระยะที่ 4 นี้ จะได้นำ� โรงเรียนทีไ่ ด้รบั พระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช 4 ครัง้ ได้เป็นโรงเรียนแกนน�ำใน
การสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมและการขยายผลในวงกว้างต่อไป
ในปีงบประมาณ 2559 เป็นปีที่ 1 ของโครงการระยะที่ 4 (ปี 2559-2563) คณะกรรมการฯ
ได้พจิ ารณาผลการเสนอชือ่ โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ�ำนวน 844 โรงเรียน โดยการรับสมัครจะด�ำเนินการหลังจากได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการ
ด�ำเนินโครงการระยะที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
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7 โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ
7.1 โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2

ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในปี พ.ศ. 2560 สภา
มหาวิทยาลัยเห็นความจ�ำเป็นของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ
สนับสนุนสร้างเสริมส่วนงานหลัก ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย และสถาบัน ในการสร้างผลผลิตผลลัพธ์
หลักของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิต องค์ความรู้ ปัญญาในสังคม และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก  
สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติหลักการให้จัดสรรเงินรายได้ที่ได้รับจากการจัดการทรัพย์สินเป็น
พิเศษเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และในการประชุมครั้งที่ 759 วันที่ 25
กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 760 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 - 2560
การด�ำเนินงานช่วงที่ 1 มีส่วนงานต่างๆ ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณจากสภา
มหาวิทยาลัยรวม 33 โครงการ เป็นเงินจ�ำนวน 1,033,957,265 บาท เป็นงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 831,051,090 บาท ส่วนงานสมทบจ�ำนวน 202,906,175 บาท เป็นการอนุมัติในรอบที่ 1 จ�ำนวน
22 โครงการ อนุมตั เิ พิม่ เติมในรอบที่ 2 จ�ำนวน 11 โครงการ จ�ำแนกโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ติ ามประเภท
ได้ดังนี้
1) ประเภทโครงการ “สร้างฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” จ�ำนวน 10 โครงการ
2) โครงการประเภท “ความเป็นเอกระดับนานาชาติ” จ�ำนวน 13 โครงการ
3) โครงการประเภท “แหล่งอ้างอิงระดับภูมิภาค” จ�ำนวน 9 โครงการ

7.2 การสนับสนุนทุนสมทบการจ้างอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ ทุกระดับได้ศกึ ษากับอาจารย์/นักวิจยั /ศิลปิน จากต่างประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ได้ท�ำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกับอาจารย์/นักวิจัยจากต่างประเทศ หรือเพื่อให้ศิลปินจาก
ต่างประเทศมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีม่ หาวิทยาลัย โดยผูท้ สี่ ว่ นงานประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุน
ทุนให้นั้น จะต้องเป็นอาจารย์หรือเคยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS/ฐานที่เทียบเคียงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องมีชื่อเป็นชื่อแรก หรือ corresponding author ส่วนกรณีศิลปิน
จากต่างประเทศนัน้ จะต้องมีการจัดแสดงผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ครัง้   ซึง่ มหาวิทยาลัย
จะให้การสนับสนุนทุนตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
38
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โดยปีงบประมาณ 2559 มีผรู้ บั ทุน 39 คน ใช้งบประมาณ 15.982 ล้านบาท เป็นทุนผูกพันจากปี
2558  จ�ำนวน 21 คน เป็นผู้รับทุนใหม่ของปี 2559 จ�ำนวน 18 คน และผูกพันที่จะไปใช้งบประมาณในปี
2560 อีกจ�ำนวน 14 คน จ�ำนวน 2.98 ล้านบาท

7.3 โครงการทุนประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนให้แก่บคุ ลากรจากประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ ประเทศอาเซียน ให้มโี อกาส
มาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยได้จัดสรรทุน ทั้งจากงบประจ�ำ  งบประมาณผูกพันจากโครงการในแผนพัฒนาวิชาการเงินทุนจุฬาฯ
100 ปี และงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทุนจากรัฐบาล ตามโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ไทย-อาเซียนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้รับทุนประเทศเพื่อนบ้านที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน ผู้รับ
ทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่ก�ำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 91 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน
และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระยะสั้น (ทุน 1 ภาคการศึกษา) ให้แก่บุคลากรจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมาศึกษาระดับปริญญาตรี  โท และเอก อีกจ�ำนวน 61 คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้รับชาวต่างประเทศที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย ตามโครงการภายใต้
โครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ มาศึกษาทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน  23  คน

8 การพัฒนาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยด�ำเนินการโครงการพัฒนาคณาจารย์อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งในรูปแบบทุนต่างๆ
ได้แก่ ทุนศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญา ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในรูปแบบต่างๆ และการมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติในด้านการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้

8.1 ทุนศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญา

สนับสนุนด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และด้วยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้

8.1.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เพือ่ ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอก
ทุนเสริมเพื่อการศึกษา (ปีแรก) ทุนเสริมเพื่อการศึกษา (ปีสุดท้าย)  และทุนเสริมเพื่อเป็นค่าเดินทาง
   1) ทุนปริญญาขัน้ สูง ณ ต่างประเทศเพือ่ สร้างคณาจารย์วฒ
ุ ปิ ริญญาเอกในสาขาวิชาทีม่ ี
ความส�ำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา มีผู้รับทุนเก่าผูกพันศึกษาอยู่จ�ำนวน 21 คน
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				2) ทุนเสริมเพือ่ การศึกษา ณ ต่างประเทศ (ปีแรก – ปีสดุ ท้าย) เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์
ทีม่ ศี กั ยภาพทางวิชาการได้มโี อกาสเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และมีโอกาสหาทุนอืน่ สนับสนุน
ต่อจนส�ำเร็จการศึกษา จึงจัดสรรทุนเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในปีแรก และปีสุดท้าย มีผู้รับทุนเสริม (ปีแรก)
1 คน และรับทุนเสริม (ปีสุดท้าย) 3 คน
				3) เงินยืมเพือ่ ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพือ่ ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ นักวิจยั บุคลากร
ด้านวิชาการที่ก�ำลังศึกษาอยู่หรือก�ำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อซึ่งมีความจ�ำเป็นด้านค่าใช้จ่าย ในปีนี้ไม่มี
ผู้เสนอขอรับการสนับสนุน
8.1.2 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และต่างประเทศ เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย
1) ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรร 3 ทุน และมีผู้รับทุนเก่าผูกพันศึกษาอยู่อีก 35 คน
2)  ทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพือ่ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพือ่ จัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพ
ก�ำลังคนภาครัฐให้มคี วามรูค้ วามสามารถ เอือ้ ต่อการพัฒนาในอนาคต ทดแทนก�ำลังคน และความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศทีล่ ดลง รวมถึงโน้มน้าวและจูงใจคนรุน่ ใหม่ให้เข้ามาปฏิบตั งิ านในภาครัฐ ในปีงบประมาณ
2559 ได้รับการจัดสรร 2 ทุน
3) ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ ๆ จากในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ไปศึกษาและ
ท�ำวิจัยในสาขาต่างๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในปีนี้
ได้รับการจัดสรร 20 ทุน
4) ทุนโครงการพัฒนาก�ำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้มีผู้รับ
ทุนศึกษาอยู่ 61 คน

8.2 ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในรูปแบบต่างๆ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปต่างประเทศในระยะสั้น โดยไปประชุมและ
เสนอผลงาน ฝึกอบรมหรือวิจยั ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยและได้รบั สนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก ดังนี้
8.2.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน จ�ำนวน 123 ทุน เป็นเงิน
10.005 ล้านบาท และส่วนงานต่างๆ ได้มีการสนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรของส่วนงานเพิ่มเติมอีก
จ�ำนวนหนึ่ง
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				1) ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพือ่ ให้มโี อกาสไปเพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ ในปี 2559 ได้อนุมัติทุน 112 ทุน เป็นเงิน
9.014 ล้านบาท
				2) ทุนแลกเปลีย่ นอาจารย์ เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจยั ได้ไปแลกเปลีย่ นความ
รู้ และให้นักวิชาการ/นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมพัฒนาวิชาการ ในปี 2559 ได้
อนุมัติทุน 9 ทุน เป็นเงิน 0.720 ล้านบาท
				3) ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ โดยการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อน�ำ
ความรูแ้ ละประสบการณ์กลับมาพัฒนาโครงการหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขีน้ ในปี 2559 ได้อนุมตั ทิ นุ
2 ทุน เป็นเงิน 0.271 ล้านบาท อย่างไรก็ตามส่วนงานต่างๆ ได้มกี ารสนับสนุนทุนให้บคุ ลากรของส่วนงานเอง
อีกจ�ำนวนหนึ่ง
				4) ทุนเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารคณะ/สถาบัน ภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ไปเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ และ
น�ำผลการเจรจาหรือความรู้ที่ได้มาพัฒนาและด�ำเนินงานโครงการให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ 2559 ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน อย่างไรก็ตาม ส่วนงานต่างๆ ได้มีการเดินทางไปด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวด้วยทุนของส่วนงานเองอีกจ�ำนวนหนึ่ง
8.2.2 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดสรรเงินอุดหนุนการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก การ
พัฒนาให้เป็นนักวิจัยอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และเครือข่ายกับ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดรูปแบบของเครือข่ายที่มีเป้าหมายชัดเจน และส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อการ
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่าง สกอ. ผู้สนับสนุนทุนอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษา
ในปี 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนที่ศึกษาอยู่ 11 คน เป็นเงิน 0.55 ล้านบาท

8.3 โครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�ำปี 2558

มหาวิทยาลัยมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ทปี่ ฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของอาจารย์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนเป็น
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ทีป่ ระจักษ์ และเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน  มีความมุง่ มัน่ ทุม่ เท เสียสละ
ท�ำประโยชน์ต่อวงวิชาการของประเทศและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ การพิจารณามอบรางวัลประจ�ำปี 2558  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) รางวัลเพือ่ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ านด้านการเรียนการสอนส�ำหรับอาจารย์รนุ่ ใหม่  
  ส�ำหรับผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านมาแล้วไม่เกิน 5 ปี เป็นเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
ดังนี้
- อาจารย์ ดร.สวรัย บุณยมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- อาจารย์ ดร.พิมสิริ ติยายน ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
2) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จ�ำแนกเป็น 2 ระดับ คือ
   (1) รางวัลระดับดีเด่น จ�ำนวน 2 รางวัล จ�ำแนกเป็น 2 สาขา รางวัลละ 100,000 บาท โดยให้แก่
อาจารย์ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และแก่ส่วนงานต้นสังกัด 50,000 บาท ดังนี้
(1.1) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
- ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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  (1.2) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
   (2) รางวัลระดับดีมาก จ�ำนวน 5 รางวัล ไม่จ�ำกัดสาขา รางวัลละ 50,000 บาท โดยให้แก่
อาจารย์ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และให้แก่ส่วนงานต้นสังกัด 20,000 บาท ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายวรรณ์  
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวนา เชื้อศิริ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Chantal Herberholz
คณะเศรษฐศาสตร์

9 กิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ
การด�ำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย เป็นไปเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในต่างประเทศ เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการทั้งด้านการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และผลงานวิชาการ ผลักดันมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยส�ำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติท�ำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน
ร่วมกับการด�ำเนินงานในระดับส่วนงาน นอกจากนี้ มีการด�ำเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ และอาเซียนศึกษา
เป็นการเฉพาะ
ในปี 2559 มีผลด�ำเนินงานในด้านสัญญาความร่วมมือ การแลกเปลีย่ นนิสติ ทีไ่ ปศึกษาต่อและการ
รับเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัย การไปร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต-คณาจารย์ การต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน การด�ำเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ และ
กิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
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9.1 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยมีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ รวม 834 ฉบับ
เป็นสัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย 477 ฉบับ และระดับคณะ/สถาบัน 357 ฉบับ โดยเป็นการลงนาม
ความร่วมมือประเภทต่างๆ เช่น General Cooperation, Student Exchange, Joint Research/
Research Collaboration  
สัญญาความร่วมมือจ�ำแนกตามประเทศ ได้ดังนี้
ประเทศ

จำ�นวน (ฉบับ)

ประเทศ

จำ�นวน (ฉบับ)

ประเทศ

จำ�นวน (ฉบับ)

ARGENTINA

2

ISRAEL

1

SINGAPORE

5

AUSTRALIA

40

ITALY

19

SOUTH AFRICA

1

AUSTRIA

7

JAPAN

221

SPAIN

9

BANGLADESH

2

KOREA

63

SRI LANKA

1

BELGIUM

6

LAO PDR

1

SUDAN

1

BULGARIA

1

LUXEMBOURG

2

SWEDEN

13

CAMBODIA

1

MACAU

1

SWITZERLAND

9

CANADA

17

MALAYSIA

12

TAIWAN

31

CHINA

41

MEXICO

2

TURKEY

2

CROATIA

1

NETHERLANDS

15

UGANDA

1

CZECH

1

NEW ZEALAND

5

UK

21

DENMARK

8

NORWAY

7

USA

81

FINLAND

8

PAKISTAN

2

VIETNAM

8

FRANCE

21

PERU

2

องค์กรนานาชาติในไทย

17

GERMANY

46

PHILIPPINES

7

9

HONG KONG

11

POLAND

1

เครือข่ายองค์กรระหว่าง
ประเทศ

INDIA

2

PORTUGAL

5

29

INDONESIA

8

ROMANIA

1

มหาวิทยาลัย/องค์กรใน
หลายประเทศ

IRAN

4

RUSSIA

2

9.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต

รวม

834

ในช่วงปี 2559 มหาวิทยาลัยมีนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยน ที่เป็นการประสานงานในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สถาบัน ทัง้ ในลักษณะการส่งนิสติ ไปศึกษา/วิจยั /ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ และ
การรับนิสิตเข้ามาศึกษาที่จุฬาฯ โดยในช่วงปี 2559 มีนิสิตจุฬาฯ ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนยัง
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ต่างประเทศ 841 คน เป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี 539 คน นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา 151 คน และอืน่ ๆ อีก 151 คน
ส่วนใหญ่ไปศึกษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ และรับนิสติ ต่างชาติมาศึกษา/
วิจัย/ฝึกงานที่จุฬาฯ 908 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 488 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา 187 คน ส่วนใหญ่
เป็นนิสิตจากประเทศเยอรมันนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอังกฤษ ตามล�ำดับ ส่งผลให้จุฬาฯ
มีจ�ำนวนนิสิตแบบ Inbound และ Outbound รวมทั้งสิ้น 1,749 คน

9.3 การแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัย

มีอาจารย์นักวิจัยแลกเปลี่ยนในลักษณะ Outbound รวม 110 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
จากสถาบันเอเชียศึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยไปที่ประเทศญี่ปุ่น
มากทีส่ ดุ กิจกรรมความร่วมมือมีหลากหลาย ทัง้ การท�ำ/ร่วมวิจยั การบรรยาย เป็นวิทยากร ฝึกอบรม และ
การเก็บข้อมูลวิจัย ส่วนอาจารย์นักวิจัยแลกเปลี่ยนในลักษณะ Inbound มีทั้งสิ้น 1,129 คน ส่วนใหญ่มา
จากสหรัฐอเมริกา

9.4 การไปประชุมและ/หรือเสนอผลงานทางวิชาการของนิสติ และคณาจารย์ในต่างประเทศ

นิสติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาและน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ
ต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 47 คน ไป 24 ประเทศ และนิสิตระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 65 คน ไป 13 ประเทศ นอกจากนี้ มีนิสิตหรือภาควิชาน�ำนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ต่างประเทศอีก 70 คน ใน 12 ประเทศ
คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปร่วมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการ เสนองานวิจัย
ในการประชุมระดับนานาชาติที่ต่างประเทศ มากกว่า 742 คน ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์นักวิจัย
จากคณะแพทยศาสตร์ รองลงมาเป็น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะทันตแพทยศาสตร์
ตามล�ำดับ

9.5 อาคันตุกะมาเยือน

มหาวิทยาลัยรับรองอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ รวม 336 ครั้ง
ทั้งที่เป็นการรับรองในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทางวิชาการ ขยายหรือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั โดยมีการจัดเลีย้ งรับรองอย่างเป็น
ทางการนับได้ 81 ครั้ง

9.6 การด�ำเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ

ในปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมด้านเครือข่ายนานาชาติ มีการด�ำเนินการทั้งสิ้น 48 โครงการ
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมการจัดท�ำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
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โดยมีการสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 35 กิจกรรม ทั้งที่เป็นผู้จัดหลัก เจ้าภาพร่วม
และเป็นผู้ให้การสนับสนุน สนับสนุนและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนความร่วมมือและการเข้าร่วมในการจัด
กิจกรรมวิชาการนานาชาติ 7 โครงการ สนับสนุนการจัดท�ำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภทหนังสือตีพิมพ์
เผยแพร่ 6 เล่ม ได้แก่ 1) หนังสือ “Employment practices and working conditions in Thailand’s
fishing sector” 2) หนังสือ “On the move” 3) การจัดพิมพ์ Proceeding on the Conference to
Commemorate International Migration Day on the topic “New Paradigms for a Changing
Migration Landscape” 4) หนังสือ “Full Supplementary Report – Assessing Potential
Changes in the Migration Patterns of Myanmar Migrants” 5) หนังสือ “Research Good Labor
Practice for Migrant Workers in the Thai Seafood” 6) หนังสือแปล เรื่อง “สเปญยลสยาม”

9.7 การด�ำเนินงานด้านอาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษาในหลายลักษณะ ในปีงบประมาณ 2559
มีการด�ำเนินการ โดยสรุป 4 ด้าน คือ การสร้างเครือข่ายนักวิชาการอาเซียนศึกษา การสร้างเครือข่ายนักศึกษา
อาเซี ย น การจั ด อบรม/สัมมนาทางวิชาการในหั วข้ อ เกี่ ย วกั บอาเซี ย นศึ ก ษา และการวิ จัย ใหม่ ด้ า น
อาเซียนศึกษา ดังนี้
ก. การสร้างเครือข่ายนักวิชาการอาเซียนศึกษา
   สนับสนุนทุนส�ำหรับนักวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนส�ำหรับนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการเดินทางไปท�ำงานวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ตัวอย่างโครงการ อาทิ โครงการ Thailand-Myanmar Capacity Building Initiative for ASEAN Biology Scholars โครงการ India’s Policy or approach towards South-Eart Asia
and North-East India : Implications for India-ASEAN Relations โครงการการบรรยายทางวิชาการ
ชุด “ความหลากหลายในอาเซียนจากมุมมองภาษาศาสตร์” โครงการ ASEAN Academic Networking in
Water and Disaster โครงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการอาเซียนศึกษา (Visiting ASEAN Scholars) หัวข้อ
เรื่อง Biotchnology of Biomass Utilization for ASEAN Development
ข. การสร้างเครือข่ายนักศึกษาอาเซียนศึกษา
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียนใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจ�ำปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ส�ำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ในอาเซียนอย่างยั่งยืน”
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2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนระยะสั้นที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (In-Bound) จัดกิจกรรมบรรยายและอภิปรายปัญหา เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ทัศนศึกษาสถานที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่าง
เยาวชนในอาเซียนและเกาหลีประจ�ำปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน” (Marine Conservation - Promoting the
Sustainable Use of Costal and Marine Resources) ระหว่างวันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2559
3) การแลกเปลีย่ นนิสติ กับมหาวิทยาลัยในกลุม่ ประเทศอาเซียน (Out-Bound) เพือ่ เข้าฟัง
การบรรยายวิชาการเกี่ยวกับประเทศศึกษา (Country Studies) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่
ประชาชนประเทศนั้นมีต่ออาเซียนและประเทศไทย ในส่วนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนทั้งเต็มจ�ำนวนและบางส่วนจากศูนย์อาเซียนศึกษา อาทิ โครงการ ASEAN Student
Leaders Forum 2015 จัดโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิต   โครงการ “Welcoming UM Youth
Exchange” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์  โครงการ “International Nursing Networking and Collaborative
Research beyond 2015” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  โครงการพิเศษที่จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก
คือ โครงการเยาวชนเพือ่ นมิตรลุม่ น�ำ้ โขง ครัง้ ที่ 5 ประจ�ำปี 2559 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
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ค. การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
จัดสรรทุนแก่คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมทางวิชาการใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมภายนอกใน 2 ลักษณะ
ได้แก่ การจัดสัมมนาเพือ่ สร้างความตระหนักรูอ้ าเซียน และการจัดสัมมนาเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอาเซียนศึกษา อาทิ โครงการ ASC CU-Nankai Workshop on future collaboration of ASEAN
Studies  โครงการ Viet Nam-Thailand cooperation for sustainable management of marine
and resources in the ASEAN context  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ JSPS Coreto-Core Program: the 5th International Symposium on Asian Vertebrate Species Diversity
Diversity  โครงการ ASEAN-Africa: Towards a Renewed Partnership  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การนานาชาติ ADB - CU Workshop on “Cross-border E-commerce: Towards Seamless
Connectivity”   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท�ำจรรยาบรรณและกฎหมายของวิชาชีพ
สัตวแพทย์ในอาเซียน” (The workshop on the establishment of ASEAN Veterinary Code of
Conduct and Veterinary Act (AVCC & VA 2016)
ง. การวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยได้กำ� หนดแนวทางการท�ำงานวิจยั ในลักษณะหนังสือรวมบทความ ชุดโครงการละ
5-10 บทความ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย (Partner University) โดยมีบรรณาธิการเป็นนักวิชาการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในสาขาวิชานั้นๆ แบ่งตาม 4 สาขาวิชาหลัก โดยในปีนี้มีการด�ำเนินการ
14 โครงการ อาทิ โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS)   
โครงการ“Competition Law in Mainland ASEAN: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and
Vietnam”   โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบประสาท (Neuroscience) และพฤกษเวชศาสตร์ (Phytomedicine) ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of
Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  โครงการ Migration in Southeast Asia: Influences,
Regional Policy and New Challenges  โครงการจีนในอาเซียนแผ่นดินใหญ่ (China in Mainland
ASEAN)  โครงการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงในอาเซียน (ASEAN Connectivity) บนเส้นทางหมายเลข 8
และ 12 กับความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัดของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง”

10 การบริหารยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการในกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้ยทุ ธศาสตร์บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยเชือ่ มโยงการปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างครบวงจรและเป็นระบบต่อเนือ่ ง ทัง้ ใน
ส่วนที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรมหลักที่เป็นงานประจ�ำ  เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้
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ทุกภาคส่วนในองค์กรมีสว่ นร่วม เน้นการท�ำงานภายใต้วฒ
ั นธรรมคุณภาพทีผ่ สมผสานกลมกลืนในภารกิจต่างๆ  
มุ่งใส่ใจสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากร นิสิตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เสริมสร้างให้เป็นบ้าน
อันอบอุ่นของคนดีและเก่ง มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Sustainable University) ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 มีการด�ำเนินงาน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

10.1 โครงการ CU Quality Ways Episode II

สนับสนุนส่วนงาน/หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับองค์กรภายนอกระดับชาติ คือ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดยส่งผลงาน ได้แก่ 1) การรับปรึกษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล (คณะแพทยศาสตร์) 2) การพัฒนานักวิจัย
เขตสุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์) และ 3) การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
แบบครบวงจร (คณะแพทยศาสตร์)

10.2 กิจกรรมข้อตกลงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

10.2.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
    เพือ่ ให้การบริหารจัดการในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เกิดสัมฤทธิผล สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกระดับ (Alignment) และเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลผูบ้ ริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ทีก่ ำ� หนดให้ผบู้ ริหารต้องจัดท�ำข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ าน ในปีบญ
ั ชี 2559 มีผบู้ ริหารจัดท�ำข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน ระดับรองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดี
27 คน และระดับส่วนงาน 35 ส่วนงาน
10.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    เมือ่ สิน้ สุดปีบญั ชีผบู้ ริหารจะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ระดับรองอธิการบดี
และผูช้ ว่ ยอธิการบดี ส่วนระดับส่วนงานมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณบดีและผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนงาน 3 ชุด ตามกลุ่มสาขา เพื่อพิจารณาและประเมินเพื่อให้การรับรองผลจากการประเมินตนเอง
เสนอต่ออธิการบดี

10.3 โครงการ 1 ช่วย 9

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาภายในเครือข่าย 9 แห่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ใน
รอบปีทผี่ า่ นมามีการจัดประชุมเพื่อรับทราบความต้องการ สร้างความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องในการ
สร้างงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกัน ประชุมเครือข่ายระหว่าง 9 สถาบัน และความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
โครงการวิจัยเครือข่าย
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10.4 โครงการ One Functional-unit One Community (OFOC)

โครงการ OFOC ระยะที่ 1 - 4 ภายใต้ยุทธศาสตร์เกื้อกูล มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย เช่น จังหวัดสระบุรี น่าน และเกาะสีชงั ชลบุรี เป็นต้น ส่งเสริมให้สว่ นงาน
มีพนื้ ทีช่ มุ ชนทีส่ ามารถใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจยั ในระยะยาวร่วมกับการพัฒนาชุมชนไปพร้อม ๆ กัน
มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการสนับสนุนชุมชน (University Social Responsibility) ให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ในปีนี้ มีโครงการ OFOC 16 โครงการ เช่น โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ เกาะสีชัง โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาปฏิบัติงานของครู กศน.ต�ำบล ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น่าน เป็นต้น

10.5 โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง

เพือ่ มุง่ เน้นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากประชาคมจุฬาฯ สูช่ มุ ชน ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในปีนี้
จัดท�ำโครงการ 14 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี : วงโยธวาทิตในโรงเรียนระดับมัธยม
เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนแบบยั่งยืน จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2 โครงการ
การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการสู่เยาวชนไทย

10.6 การบริหารโครงการพิเศษเชิงยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโครงการพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการท�ำงานของหน่วยงานและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการลดปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม (โรคปวดคอและปวดหลัง) ปีที่ 2
และโครงการการประเมินความสุขประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในนิสิตและบุคลากร และสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานส่วนหนึง่ ให้กบั โครงการภายใต้โครงการจุฬาสูส่ งั คมปลูกรากแก้วปิดทองหลังพระ ได้แก่ โครงการ
“จุฬาสู่สังคมอาสาพัฒนาโป่งลึก บางกลอย”

10.7 การด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ สกอ.

ได้ด�ำเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์
การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. 5 คน ผลการประเมินมี
ค่าคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”
ส�ำหรับปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการด�ำเนินงานการบริหาร
จัดการคุณภาพองค์กรให้กับส่วนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้รับทราบและน�ำไปปฏิบัติ โดย
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยก�ำหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใช้เกณฑ์การประเมินตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ส่วนงานสามารถใช้ระบบการประกันคุณภาพอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือเป็น
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ที่ยอมรับในระดับสากลมาด�ำเนินการแทนได้ นอกจากนี้ มีการปรับปรุงกระบวนการและระบบในการ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นตรง ทันเวลา ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
คงไว้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่ต้องใช้ในการด�ำเนินงาน

10.8 กิจกรรมการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านการบริหารคุณภาพ

มีการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม 14 ครั้ง เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กร
เป็นไปตามระบบและกลไกทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิน่ พูนความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านประกันคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 542 คน มีกิจกรรม เช่น อบรมวิธีการใช้งานระบบ
CU-iDMS การสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปด้วยนวัตกรรมของการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร” เป็นต้น

10.9 การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และบุ ค ลากรในกระบวนงานสนั บ สนุ น ของ
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ได้ดำ� เนินการส�ำรวจประจ�ำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบออนไลน์ โดยในส่วนของนิสติ ได้สำ� รวจ
นิสิตที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ระบบทวิภาคและนานาชาติ 25 ส่วนงาน ผ่านระบบ CU-CAS
(www.cas.chula.ac.th)  เกี่ยวกับด้านงานกิจการนิสิต ด้านความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์) ด้านมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้น�ำผลการส�ำรวจไปใช้ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงานตามเกณฑ์ของ สกอ. ประจ�ำปีการศึกษา 2558 และ
ตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของผู้บริหารด้วย
ในส่วนของบุคลากร ส�ำรวจบุคลากรทุกคนด้วยแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับด้าน
ระบบทรัพยากรบุคคล ด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านระบบบริหารและให้บริการด้าน IT ด้านการ
จัดให้มีและจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ในระดับโลก (World Class National University) ซึง่ ผลการส�ำรวจได้นำ� ไปใช้ในการตอบตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์
ของผู้บริหาร
โดยการส�ำรวจข้อมูลนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางาน สามารถตอบสนองต่อทัง้ ยุทธศาสตร์และ
ประเด็นท้าทายในด้านบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10.10 โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-iDMS) ระยะที่ 2 ส่วนเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาระบบ CU-iDMS ระยะที่ 2 มุ่งเน้นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
(KPI) และการออกรายงานเพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะข้อมูล
ใช้งานระบบได้งา่ ย แต่หลังจากน�ำระบบมาใช้เก็บข้อมูลด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 2 และ 3 แล้ว พบว่ามีเงื่อนไขลักษณะเฉพาะแตกต่างจากที่ได้ออกแบบจึงพัฒนาระบบเพิ่มเติม
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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11 ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ
ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 794 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติ
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ที่

พระนาม / นาม

ปริญญาที่ได้รับ

11.1 การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติมา ภู่ศิริ
ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์
นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
เภสัชกรวิพิน กาญจนการุณ
รองศาสตราจารย์แม้น อมรสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ทวี เวชพฤติ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา บี คอทเลอร์

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

11.2 การแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค�้ำชู
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด
ศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ศรีตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ศาสตราจารย์ ถนอมนวล โอเจริญ
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การวิจัย
การวิจัยเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
โดยเป็นฐานในการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู/้ บุกเบิกความรูใ้ หม่ ประยุกต์ พัฒนา และปรับเปลีย่ น
เทคโนโลยีไปสูก่ ารผลิตในสาขาต่างๆ เพือ่ พัฒนาสังคมไทยไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืนในประชาคมโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจัยมาโดยตลอด ดังปรากฏในแผนพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525 - 2529) เป็นต้นมา และได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมพันธกิจดังกล่าว
จากนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูก่ ารเป็น “มหาวิทยาลัยวิจยั ” รวมทัง้ ส่งเสริมให้มี
การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเข้าด้วยกัน จึงจัดให้มีกลไกสนับสนุนอย่างครบวงจร
นับแต่การวางโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การวิจยั ได้แก่ การสร้างอาคารวิจยั ฯ การจัดตัง้ ศูนย์สตั ว์ทดลองฯ และ
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ การจัดตั้งโรงงานต้นแบบภายใต้โครงการวิจัยสู่อุตสาหกรรมและชุมชน จุฬาฯ
สระบุรี การพัฒนามาตรฐานการวิจัยสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
โครงการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดสหสถาบัน และโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น  
การพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สนับสนุนทุนส�ำหรับอาจารย์ใหม่/
นักวิจยั ใหม่เพือ่ พัฒนาศักยภาพการวิจยั การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั ทัง้ จากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนส�ำหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ส่งเสริมโครงการวิจยั แบบสหศาสตร์ในรูปแบบคลัสเตอร์วจิ ยั ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2553 จนปัจจุบนั
มี 8 คลัสเตอร์ ได้แก่ สุขภาพ อาหารและน�้ำ  วิจัยวัสดุขั้นสูง พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และจัดการภัยพิบัติ สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาเซียนศึกษา
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพและภาษาอังกฤษของบทความวิจยั ก่อนการ
ตีพมิ พ์ ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั ให้มกี ารน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทัง้ ในวงวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรม และสังคมประเทศชาติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจยั ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2570)
ได้มงุ่ เป้าในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจยั โดยพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก
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ที่มีผลการวิจัยโดดเด่น มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล บูรณาการผลงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค จึงได้ก�ำหนดนโยบายเชิงรุก 4 ด้าน
ในการขับเคลื่อน คือ 1) การจัดหาแหล่งทุนภายนอก โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน  
2) การบริหารจัดการกระบวนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ และ 4) การเผยแพร่
งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ออกสู่สังคมภายนอก มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่สังคมที่สม�่ำเสมอ  
เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความร่วมมือระหว่าง 7 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในปีงบประมาณ 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปลีย่ นผ่านยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
และก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพือ่ สร้างเสริมสังคมไทยสูก่ ารพัฒนาทีส่ ร้างสรรค์ และมียทุ ธศาสตร์ดา้ นการวิจยั “สร้างสรรค์ องค์ความรู้
และนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์คืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้น�ำขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและ
สังคมโลก  
โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินการ ได้แก่ 1) งานวิจัยมุ่งเป้าเชิงลึก เพื่อให้มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันตามแนวโน้มโลก ซึง่ มีประโยชน์สงู และการวิจยั มุง่ เป้าเชิงกว้าง เพือ่ บูรณาการศาสตร์และตอบ
ความต้องการของสังคม   2) พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการองค์ความรู้   3) สนับสนุนนวัตกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองประยุกต์ใช้ Digital Technology  
4) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 5) สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
6) สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมืออาชีพคล่องตัว
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และสอดรับกับขั้นตอนทางกฎหมาย และ 7) สร้างนวัตกรรมการจัดการ
ส่วนในด้านการขับเคลือ่ นงานด้านการวิจยั นัน้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นการขับเคลือ่ นไปสู่
เป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เกิด Impact – iProduct - Publication - New discovery เพื่อน�ำไปสู่รากฐานของ
การก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม เน้นต่อยอดการ
วิจัยเชิงลึกในประเด็นที่ตอบค�ำถามสังคมได้ รวมถึงเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในประเทศให้มี
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ความยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาหรือ
ผูป้ ระกอบการใหม่ ทัง้ ในด้านความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการเป็นผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี กระบวนการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารจัดการทีจ่ ะสามารถน�ำเอาผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสูโ่ ลก
ธุรกิจและสังคมได้ ซึ่งจากการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยนี้ก่อให้เกิดเป็นผลการด�ำเนินงานด้านวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

1 ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย
ทุนวิจยั เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้คณาจารย์และนักวิจยั สามารถผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  
มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้ท�ำวิจัยโดยการเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และให้การ
สนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,425.35 ล้านบาท จากแหล่งทุน
หลัก 3 แหล่ง ได้แก่
• แหล่งทุนภายนอกต่างๆ เป็นเงิน 1,948.63 ล้านบาท (ร้อยละ 80.34) หน่วยงานที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง/ทบวง/กรม
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นต้น
• งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 105.44 ล้านบาท (ร้อยละ 4.35)
• ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยไม่รวมทุน
วิจัยจากคณะ/สถาบันต่างๆ เป็นเงิน 371.28 ล้านบาท (ร้อยละ 15.31)
นอกจากนี้ มีการด�ำเนินโครงการวิจัยด้วยเงินทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
(WCU) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่ มหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้ศนู ย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผูด้ ำ� เนินการบริหารจัดการโครงการ
เป็นเงิน 49.2285 ล้านบาท  
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จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
										
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งทุนภายนอก
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย
รวม
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ

194

515.30

38

42.90

386

196.19

618

754.39

หนวย : ลานบาท
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
120
329.71
60
52.99
296
124.08
476
506.77
แหลงทุนภายนอก งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย
รวม
กลุมสาขา
สังคมศาสตร์
94
270.60
10 งบประมาณ
8.15 โครงการ
138
37.80
242
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ 316.55
งบประมาณ
ษยศาสตร์ กายภาพ
9194 12.16
138
1.40
29
9.77
วิมนุทยาศาสตร
515.30
42.90
386
196.19 39618 23.34
754.39
วิบูทรณาการ
ยาศาสตร
ชีวภาพ 280120 820.85
329.71
52.99
296
124.08 303476 824.29
506.77
(สหสาขา)
-60
23
3.44
สังคมศาสตร
94 270.60 10910 105.44
8.15 872138 371.28
37.80 1,678242 2,425.35
316.55
รวม
697 1948.63
มนุษยศาสตร
9
12.16
1
1.40
29
9.77
39
23.34
ร้อยละ
41.54
80.34
6.50
4.35 51.96
15.31 100.00
100.00
บูรณาการ (สหสาขา)
280 820.85
23
3.44
303
824.29
หมายเหตุ:รวม
ข้อมูลแหล่งทุนภายนอกเป็
ข้อมูลที่จัดท�ำเป็น109
ประกาศฯ105.44
ผ่านส�ำนักบริห872
ารวิจัย และเป็371.28
นข้อมูลที่หารเฉลี
697 น1948.63
1,678่ยต่อปี2,425.35
รอยละ
41.54
80.34
6.50
4.35 51.96
15.31 100.00
100.00
หมายเหตุ: ขอมูลแหลงทุนภายนอกเปนขอมูลที่จัดทําเปนประกาศฯ ผานสํานักบริหารวิจัย และเปนขอมูลที่หารเฉลี่ยตอป
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ
(ไม่รวมโครงการมหาวิ
ท
ยาลั
ยวิจัยแห่งชาติ และโครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการ)
(ไมรวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และโครงการวิจัยที่ดาํ เนินงานผานศูนยบริการวิชาการ)

23.33 ลบ.
0.96%

824.29 ลบ.
33.99%

316.55 ลบ.
13.05%

จํานวน
1,678
โครงการ
506.78 ลบ.
20.90%

618 คก.
36.83%

303 คก.
18.06%

754.39 ลบ.
31.10%

งบประมาณ
2,425.35
ลานบาท
39 คก.
2.32%

242 คก.
14.42%

476 คก.
28.37%
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2 การสนับสนุนการวิจัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการท�ำงานวิจัย ในลักษณะการส่งเสริมกระบวนการ
วิจัย การจัดสรรทุนทั้งทุนวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรมวิจัย และทุนรางวัล รวมถึงท�ำโครงการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั มีผลด�ำเนินงานจ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจยั 11 ประเภท
ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence)  ทุน รางวัล และกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย 12 ประเภท  และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

2.1

ทุนอุดหนุนการวิจัย

2.1.1 ทุนโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยท�ำงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ น�ำเทคโนโลยีทไี่ ด้ไปใช้งานหรือประกอบการเรียนการสอน ผลิตเครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสนับสนุนผ่านกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
54 โครงการ เป็นเงิน 22,807,700 บาท
2.1.2 ทุนโครงการวิจยั เร่งด่วน สนับสนุนการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาส�ำคัญเร่งด่วน หรือมีความ
จ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการในทันที  ในปีงบประมาณ 2559 ให้การสนับสนุน 1 โครงการ คือ “การควบคุม
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรเขตภาคตะวันตกด้วยการใช้วัคซีนเชื้อตายจากเชื้อไวรัส
ปากและเท้าเปื่อยที่ก�ำลังมีการระบาดในพื้นที่” เป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมี อ.น.สพ.ดร.สุพจน์
วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
2.1.3 ทุนวิจยั เพิม่ ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ใหม่/นักวิจยั ใหม่  สนับสนุนทุนวิจยั รูปแบบใหม่
(fast-track) เป็นการเฉพาะแก่อาจารย์ใหม่และนักวิจยั ใหม่ทผี่ า่ นการปฐมนิเทศประจ�ำปี ให้จดั ท�ำข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยเน้นผลผลิตที่เป็นบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และมีอาจารย์
อาวุโส (Mentor) เป็นที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ 2559 สนับสนุน 69 โครงการ เป็นเงิน 26,709,990 บาท
2.1.4 ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์คณ
ุ ภาพสูง
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับทุน ในปีงบประมาณ 2559
ให้การสนับสนุน 269 โครงการ เป็นเงิน 33,430,900 บาท
2.1.5 ทุนต่อยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก สนับสนุนให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้ท�ำวิจัยต่อเนื่องเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2559 ให้การ
สนับสนุน 106 โครงการ เป็นเงิน 49,980,000 บาท
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2.1.6 ทุนโครงการเพชรชมพูเข้มแข็ง สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ที่เคยดํารงตําแหน่ง
ผูบ้ ริหาร และขาดช่วงในการทาํ วิจยั ให้สามารถผลิตผลงานวิจยั ทีส่ งู ขึน้ และสามารถตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติได้ ในปีงบประมาณ 2559 ให้การสนับสนุน 3 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
2.1.7 ทุนวิจัยเชิงลึกในสาขาที่มีศักยภาพสูง (คลัสเตอร์วิจัย) สนับสนุนการท�ำวิจยั เชิงลึก
แบบสหศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 ให้การสนับสนุน 8 คลัสเตอร์ โครงการ/โครงการย่อย 89 โครงการ
เป็นเงิน 89,009,000 บาท
2.1.8 ทุนโครงการการเชือ่ มโยงงานวิจยั กับการน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมให้นกั วิจยั ท�ำวิจยั ร่วมกับภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม และสามารถ
น�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติต่อไป ในปีงบประมาณ 2559 ให้การสนับสนุน
โครงการต่อเนื่อง 8 โครงการ เป็นเงิน 12,285,000 บาท
2.1.9 โครงการการเชือ่ มโยงงานวิจยั สูส่ งั คมและชุมชน (Social Engagement) : สระบุรี น่าน
กรุงเทพฯ เป็นโครงการเพือ่ การส่งเสริมให้มกี ารท�ำวิจยั นโยบายสาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยก�ำหนดผลผลิตเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน และสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์หรือชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกลไกความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภาพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
ผลงานวิจยั หรือสิง่ ประดิษฐ์ทสี่ ามารถจดทะเบียนหรือยืน่ ขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา (ถ้ามี) รวมถึง
การบริการวิชาการทีท่ ำ� ต่อชุมชนและสังคมในโครงการวิจยั และการเชือ่ มโยงโครงการวิจยั กับการเรียนการสอน
หรือผลิตบัณฑิต ซึง่ มหาวิทยาลัยจะให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนโครงการในลักษณะ Area Base ในพืน้ ที่
กรุ ง เทพมหานคร น่ า น และสระบุ รี เป็ น กรณี พิ เ ศษ ในปี ง บประมาณ 2559 ให้ ก ารสนั บ สนุ น
1 โครงการ คือ “การเชือ่ มโยงและเพิม่ ขีดความสามารถของเครือข่ายในการพัฒนาแนวทางการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ� หรับประเทศไทย” เป็นเงิน 830,000 บาท โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรญ
ั สุทธิกลุ
คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
2.1.10 ทุนวิจยั จากเงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพือ่ การท�ำนุบำ� รุงส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับอารยธรรมของชนชาติไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่นอกเหนือจากศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิชาการ ที่เรียนรู้กันมาตามสากลนิยม ในปีงบประมาณ
2559 เป็นการสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง
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2.1.11 ทุนเพิม่ ศักยภาพส่วนงานในด้านการวิจยั สนับสนุนส่วนงานทีผ่ ลิตผลงานวิจยั ให้มี
จ�ำนวนบทความวิจยั สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดในแผนยุทธศาสตร์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ สนับสนุน
ให้อาจารย์มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล ISI/Scopus ในปีงบประมาณ 2559 มีการสนับสนุนทุนจ�ำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน
20,050,000 บาท

2.2

ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อมุ่งส่งเสริมการท�ำวิจัย เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ในปัจจุบันมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) ใน
ระดับต่างๆ รวม 31 ศูนย์ จ�ำแนกเป็นระดับนานาชาติ 1 ศูนย์ ระดับชาติ 3 ศูนย์ และศูนย์ที่มหาวิทยาลัย
ให้การรับรอง 27 ศูนย์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความส�ำคัญกับหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั (Research Unit, RU) ทีม่ ี
ศักยภาพเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางในอนาคต โดยมีหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั (Research
Unit, RU) จ�ำนวน 112 หน่วย โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ 95 หน่วย และได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ โดยใช้เงินกูจ้ ากธนาคารเพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีป่ นุ่
(Japan Bank for International Cooperation - JBIC) อีก 17 หน่วย  
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 19,193,327 บาท
โดยสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ�ำนวน 11 ศูนย์ เป็นเงิน 6,206,877 บาท และหน่วยปฏิบัติการ
วิจัย จ�ำนวน 21 หน่วย เป็นเงิน 12,986,450 บาท
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) จ�ำนวน 31 ศูนย์
(1)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  จ�ำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่
The Asian Center for Population and Sustainable Development
Analysis ศูนย์ความเป็นเลิศระดับนี้ ส่วนมากได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และทุนวิจัย
(2)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง
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  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
     โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(3)    ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทีม่ หาวิทยาลัยให้การรับรอง จ�ำนวน 27 ศูนย์ จ�ำแนกเป็น
  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ศูนย์
  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 ศูนย์
  สาขาสังคมศาสตร์ 4 ศูนย์
  สาขามนุษยศาสตร์ 2 ศูนย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) จ�ำนวน 112 หน่วย
  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67 หน่วย
  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 35 หน่วย
  สาขาสังคมศาสตร์ 5 หน่วย
  สาขามนุษยศาสตร์ 3 หน่วย

2.3

ทุน รางวัล และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยให้ทนุ และรางวัลแก่ผวู้ จิ ยั และหน่วยวิจยั ต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และบุคลากรวิจัยโดยจ�ำแนกในลักษณะต่างๆ 12 ประเภท ได้แก่ ทุนศาสตราภิชาน ทุนพัฒนาอาจารย์
ใหม่/นักวิจัยใหม่ โครงการอาศรมความคิด โครงการขับเคลื่อนการวิจัย ทุนเสริมรากฐานการวิจัย รางวัล
ส�ำหรับศาสตราจารย์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงสูงสุด รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจยั ดีเด่นด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมและ/หรืออุตสาหกรรม
รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้
2.3.1 ทุ น ศาสตราภิ ช าน (Distinguished Scholar) ในปี ง บประมาณ 2559
สภามหาวิทยาลัยมีประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราภิชาน 29 ต�ำแหน่ง จ�ำแนกเป็น ศาสตราภิชานเงินทุน
ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ และศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบันและกองทุนต่างๆ
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				(1) ศาสตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ โดยมหาวิทยาลัยได้นำ� ดอกผล
จากเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช มาสนับสนุนศาสตราภิชานในสาขา
วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง ได้แก่
รายนาม

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1 รองศาสตราจารย์เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
คณะวิทยาศาสตร์

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
คณะวิทยาศาสตร์

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

3 นายยุทธนา เจียมตระการ
คณะวิทยาศาสตร์

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

				(2) ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบันและกองทุนต่างๆ จ�ำนวน 26 ต�ำแหน่ง
ได้แก่
รายนาม

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ดำ�รงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ศาสตราภิชานเงินทุนศาสตราภิชานนวัตกรรม CPF – CEO กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย วาระที่ 3

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

2

รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
ศาสตราภิชานกองทุนคณะครุศาสตร์ วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

3

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
ศาสตราภิชานเงินทุนคณะจิตวิทยา วาระที่ 2

1 มกราคม 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2559

4

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 2

1 มิถุนายน 2559 ถึง
30 กันยายน 2559

5

ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์
ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

6

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล นพคุณ
ศาสตราภิชานเงินทุนรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล นพคุณ
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ วาระที่ 3

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

7

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ศาสตราภิชานเงินทุน 50 ปี วิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559
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รายนาม

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

8

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรนุช เกี่ยวข้อง
ศาสตราภิชานเงินทุน 50 ปี วิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

9

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธ์
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม รอดคำ�ดี
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 1

1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559

11 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำ�รงค์เลิศ
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
กองทุนเพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

12 ศาสราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำ�กัด วาระที่ 1
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1 พฤษภาคม 2559 ถึง
30 ธันวาคม 2559

13 ศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ในสาขาวิศวกรรมโยธา
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

14 รองศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

15 รองศาสตราจารย์ทวีรัก เจริญสุข
1 ตุลาคม 2558 ถึง
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระที่ 5 30 กันยายน 2559
16 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
1 ตุลาคม 2558 ถึง
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระที่ 5 30 กันยายน 2559
17 รองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล
1 ตุลาคม 2558 ถึง
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระที่ 3 30 กันยายน 2559
18 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท Hill’s Pet Nutrition Asia-Pacific PTE Limited
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
30 พฤศจิกายน 2559

19 นายวิชา หาญอมรรุ่งเรือง
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

20 ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
1 มกราคม 2559 ถึง
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วาระที่ 1 31 ธันวาคม 2559
21 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ศาสตราภิชานเงินทุนบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำ�กัด (มหาชน) คณะอักษรศาสตร์ วาระที่ 13
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ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

22 ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
ศาสตราภิชานเงินทุนเครือบริษัทอิเลคทริค จำ�กัด และบริษัทบัณฑิตโกศล จำ�กัด
กองทุนคณะอักษรศาสตร์ วาระที่ 1

1 มีนาคม 2559 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2560

23 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ชโยวรรณ
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

24 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์
ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร์ วาระที่ 1

1 กรกฎาคม 2558 ถึง
30 มิถุนายน 2559

25 นายแพทย์สำ�ลี เปลี่ยนบางช้าง
กองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

26 รองศาสตราจารย์ นิจศิริ เรืองรังษี
กองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วาระที่ 2

1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559

2.3.2 ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจยั ใหม่  ทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่/นักวิจยั ใหม่ทเี่ พิง่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีประสบการณ์ ติดตามวิทยาการใหม่ๆ ศึกษาวิจัย และเสริม
ศักยภาพในเชิงวิชาการจนสามารถหาทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จดั สรรงบประมาณ
เป็นเงินก้นถุงส�ำหรับการท�ำวิจัยน�ำร่อง เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานวิชาการ สมัครสมาชิกวารสาร
สมาคมวิชาชีพ โดยสนับสนุนทุนปีที่ 1 เป็นเงิน 120,000 บาท ส่วนทุนปีที่ 2 จะต้องได้รบั ทุนพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือทุนในลักษณะเดียวกันจากแหล่งทุนภายนอก
ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ 87 ทุน เป็นเงิน
10,860,000 บาท เป็นทุนปีที่ 1 จ�ำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 7,200,000 บาท  ทุนปีที่ 2 จ�ำนวน 27 ทุน เป็นเงิน
3,660,000 บาท  
2.3.3 โครงการอาศรมความคิด (Research Forum)  เป็นทุนสนับสนุนการประชุมเสวนา
แก่อาจารย์และนักวิจยั ทีส่ นใจศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาเดียวกันหรือเรือ่ งทีใ่ กล้เคียงกัน ในรูปสหสาขาวิชา
ที่เป็นผลก่อให้เกิดโครงการวิจัยต่อไป ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีผู้ขอรับทุนจากโครงการ
2.3.4 โครงการขับเคลือ่ นการวิจยั (Special Task Force for Activating Research
(STAR)) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาสูก่ ารเป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั และศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง (CE) ได้ในอนาคต ในปีงบประมาณ
2559 ได้ให้การสนับสนุน 14 โครงการ เป็นเงิน 6,843,000 บาท
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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2.3.5 ทุนเสริมรากฐานการวิจยั   เพือ่ สมทบทุนวิจยั จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขการสมทบตามข้อก�ำหนดในการรับทุน ในปีงบประมาณ 2559
ได้อนุมัติรวม 109 โครงการเป็นเงิน 39,886,888 บาท  
2.3.6 รางวัลส�ำหรับศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยให้รางวัลผลงานวิจยั หรือต�ำราทีเ่ ขียนจาก
ผลงานวิจยั ของอาจารย์ทไี่ ด้รบั การโปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10/A2 และได้รบั การ
ประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11/A1 รางวัลละ 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
ยกย่องคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ เพือ่ เป็นแบบอย่างและกระตุน้ ให้เกิดการสร้างผลงานทางวิชาการ
และการเลื่อนต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ได้รับการประเมินให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11/A1 จ�ำนวน 4 คน ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ระดับ 10/A2 จ�ำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน เป็นเงิน 4,200,000 บาท  
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2.3.7 รางวัลนักวิจัยดีเด่น เป็นรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 4 รางวัล รางวัลละ
50,000 บาท จ�ำแนกเป็น 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  
ในปีงบประมาณ 2559 มีผไู้ ด้รบั รางวัลนักวิจยั ดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปี
2558 จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จูงใจ ปั้นประณต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสาขาอื่นไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล
2.3.8 รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 4 รางวัล รางวัลละ
50,000 บาท จ�ำแนกเป็น 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์  
ในปีงบประมาณ 2559 มีผไู้ ด้รบั รางวัลนักวิจยั รุน่ เยาว์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปี
2558 จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ วงษ์ระวี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ได้รบั รางวัลในสาขาสาขามนุษยศาสตร์ ส่วนสาขาอืน่ ไม่มผี เู้ สนอขอรับรางวัล
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2.3.9 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด เป็นรางวัลจากกองทุน
รัชดาภิเษกสมโภชจ�ำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท จ�ำแนกเป็น 5 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  
   ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ชวเดช วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ส่วนสาขาอื่นไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล
2.3.10 รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจยั ดีเด่นด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมและ/หรือ
อุตสาหกรรม เป็นรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จ�ำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท จ�ำแนก
เป็น 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  
  ในปีงบประมาณ 2559 มีผไู้ ด้รบั รางวัลนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงสูงสุด
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสาขาอืน่ ไม่มผี เู้ สนอขอรับรางวัล
2.3.11 รางวัลศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางและหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีม่ ผี ลงานดีเด่น เพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจในการผลิตงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คมและเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ประชาคม จ�ำแนกเป็น รางวัล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 1 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย 4 รางวัล
รางวัลละ 100,000 บาท แบ่งเป็น 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  
  ในปีงบประมาณ 2559 ผูไ้ ด้รบั รางวัลศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางทีม่ ผี ลงานดีเด่น กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ที่มี
ผลงานดีเด่นไม่จำ� กัดสาขา คือ ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินกิ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
2.3.12 รางวัลผลงานวิจยั   เป็นรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท
คือ รางวัลส�ำหรับอาจารย์และนักวิจัย และรางวัลส�ำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิตและขั้นมหาบัณฑิต
    ในปีงบประมาณ 2559 มีผไู้ ด้รบั รางวัลผลงานวิจยั กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ�ำ
ปี 2558 รวมจ�ำนวน 12 รางวัล คือ รางวัลประเภทอาจารย์และนักวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 1 รางวัล
รางวัลละ 60,000 บาท รางวัลผลงานวิจัยดีมาก 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิต
ขั้นมหาบัณฑิต 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ปี 2559 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลือ่ นงานวิจยั โดยมียทุ ธศาสตร์ในการผลักดันบทความตีพมิ พ์
ในวารสารระดับนานาชาติ มีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้
2.4.1 โครงการ Research Mobile Clinic  เป็นโครงการที่ผู้บริหารด้านวิจัยเข้าไปพบปะ
พูดคุยและหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยคลินิกวิจัยและคณะ/สถาบันที่มีศักยภาพในการเพิ่มจ�ำนวนผลผลิต
การตีพมิ พ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพือ่ ส�ำรวจความต้องการและวิเคราะห์ปญ
ั หา ร่วมกัน
เสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหาและวิธกี ารด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ระบวนพัฒนา ปรับปรุง
และเพิ่มจ�ำนวนผลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้สูงขึ้น  
2.4.2 โครงการ Research Submission Workshop เป็นการสนับสนุนทุนให้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ทัง้ ในด้านการแนะน�ำแนวทางการเขียนบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจยั ในการเขียน
ผลงานวิจยั การตรวจสอบร่างบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ และการแนะแนวการส่งร่างบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ โดย
มีส่วนงานขอรับการสนับสนุนจ�ำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 25 บทความ
2.4.3 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของจุฬาฯ เข้าสูฐ่ านข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI/
SCOPUS) มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการของจุฬาฯ ที่มีศักยภาพแต่ยังไม่สามารถ
เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI/SCOPUS) โดยฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ส�ำหรับงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฐานข้อมูล ISI/SCOPUS/TCI (ระดับนานาชาติ)
ส�ำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยสนับสนุนงบประมาณปีละ 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันให้
วารสารวิชาการของส่วนงานทีม่ ศี กั ยภาพสามารถพัฒนาเข้าสูฐ่ านข้อมูลระดับนานาชาติ มิใช่การ maintenance และผลักดันให้มีระบบ Submission online และองค์ประกอบอื่นๆ
ในปีงบประมาณ 2559 มีการพัฒนาวารสารอย่างต่อเนื่อง 4 วารสาร ได้แก่ 1) วารสาร
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์   2) วารสาร Journal of Health
Research วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  3) วารสารวิชาการของสถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ สถาบันวิจยั
โลหะและวัสดุ และ 4) วารสาร Applied Environmental Research สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
2.4.4 ทุนเมธีวิจัย จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ผู้น�ำกลุ่มระดับศาสตราจารย์
รุ่นใหม่ไม่เกิน 5 ปีหรือรองศาสตราจารย์ที่มีผลงานเทียบเคียงศาสตราจารย์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
สร้ า งกลุ ่ ม วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ การยกระดั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศสู ่ ร ะดั บ นานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้อนุมัติ 18 โครงการ เป็นเงิน 36,000,0000 บาท
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2.4.5 ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้น�ำกลุ่ม เพื่อ
สร้ า งกลุ ่ ม วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เป็ น การยกระดั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศสู ่ ร ะดั บ นานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้อนุมัติ 4 โครงการ เป็นเงิน 16,000,0000 บาท
2.4.6 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจยั (Research University Network :RUN)
โดยร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมมือกัน
ท�ำงานวิจัยใน 7 กลุ่มวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์ ASEAN คลัสเตอร์วัสดุ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร
คลัสเตอร์สขุ ภาพ คลัสเตอร์พลังงาน คลัสเตอร์ Climate change & Disaster management และคลัสเตอร์
Robotics and Digital

3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในวงวิชาการและในสังคมทั่วไป จะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์
งานวิจัยอย่างกว้างขวาง การต่อยอดองค์ความรู้ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการ การจัดประชุมระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
3.1 การสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้คณาจารย์น�ำผลงานไปเผยแพร่ ทั้งในวงวิชาการและสังคม
ในวงกว้าง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ พร้อมเงินสมนาคุณแก่ผทู้ ไี่ ด้นำ� ผลงานไปตีพมิ พ์ และยังได้จดั ให้มผี ทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นภาษาอังกฤษ
ทัง้ ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วยตรวจสอบ/แก้ไขภาษาก่อนการน�ำไปตีพมิ พ์ รวมถึงการตรวจทาน
คุณภาพ manuscript
ในปีงบประมาณ 2559 มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI (Web of Knowledge)
จ�ำนวน 1,027 เรื่อง และในฐานข้อมูล SCOPUS จ�ำนวน 1,441 เรื่อง
ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าสมนาคุณและค่าใช้จา่ ยในการตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 770 เรื่อง เป็นจ�ำนวนเงิน 13,195,381.71 บาท บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตรวจทานคุณภาพและตรวจสอบภาษาอังกฤษของต้นฉบับ (manuscript) จ�ำนวน 410 เรื่อง  
3.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมระดับนานาชาติ
9 การประชุม เป็นเงิน 438,226 บาท
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3.3

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
ปีงบประมาณ 2559 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ สื่อออนไลน์ต่างๆ
• สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยโพสต์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์
บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์
M2F หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และจุฬาสัมพันธ์ในคอลัมน์จุฬาวิจัย
•  สื่อโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ เช่น
- รายการข่าวค�่ำช่อง 7 หัวข้อข่าว “เปิดแล็บโรงพยาบาลจุฬาฯ ตรวจไวรัสซิก้า”
- รายการโทรทัศน์ Spring News TV “แพทย์ไทยสุดเจ๋ง ปรับสูตรยาต้านเอชไอวี
เพื่อคนไทย”
- รายการโทรทัศน์ Thai PBS หัวข้อข่าว “ทารกในครรภ์ เสี่ยงพิการติดเชื้อไวรัสซิก้า”
- รายการโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT หัวข้อข่าว “ผู้เชี่ยวชาญเผยไทยมีแล็ปตรวจโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิก้า”
- รายการโทรทัศน์ Thailand Today (NBT) หัวข้อข่าว “รถส�ำรวจจุฬาฯ”
- รายการโทรทัศน์สขุ สโมสร ช่อง 3 แฟมิลี่ หัวข้อข่าว “หุน่ ยนต์ฟน้ื ฟูผปู้ ว่ ยหลอดเลือดสมอง”
- รายการโทรทัศน์ข่าวเที่ยงช่อง 5 หัวข้อข่าว “หุ่นยนต์ฟื้นฟูร่างกาย”
•   สื่อวิทยุ เช่น รายการ Good Morning Asean FM 101.5 หัวข้อ “เจาะลึกอาเซียน”
สัมภาษณ์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ประเด็นความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม
•  สือ่ ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สำ� นักและ facebook ส�ำนักบริหารวิจยั ฯ (www.research.chula.
ac.th)
• การจัดแสดงปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 31 เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย” โดยศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา และศาสตราจารย์ ดร.เกือ้ วงศ์บญุ สิน
เป็นผูแ้ สดงปาฐกถา เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  การจัดประชุมสัมมนาพิเศษของมูลนิธกิ ระจกอาซาฮี ครัง้ ที่ 24 เรือ่ ง “New Challenge for
Thai Academics in Commercialisation of Researches and Research Papers Granted by the
Asahi Glass Foundation” วันที่ 20 - 21 มิถนุ ายน 2559 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั ของคณาจารย์จฬุ าฯ ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากมูลนิธกิ ระจกอาซาฮี ซึง่ ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยแก่จุฬาฯ มาตั้งแต่ปี 2525 ในงานมีพิธีมอบทุนวิจัยแก่คณาจารย์จุฬาฯ จ�ำนวน 10 คน  
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การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Commercialisation of Researches A New Challenge for Thai Academics โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ และการน�ำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนปี 2557 จ�ำนวน 10 เรื่อง
•  การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “การน�ำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand
Research Expo 2015) จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม
2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ภายใต้ Concept : “RUN ร่วมมือสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” (RUN for the Future) และภาคประชุมในหัวข้อ “Thailand 4.0” ในนาม “เครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย” (Research University Network, RUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยมหิดล 5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ 7) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ
(Sincerely, Equally, Excellently)

4 บุคลากรและผลงานที่ ได้รับรางวัล
บุคลากรและผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กร
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยจ�ำแนกเป็นรางวัลประเภทบุคคลและ
ประเภทผลงาน เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น และรางวัลประเภทผลงานวิจยั อันเป็นทีป่ ระจักษ์ถงึ ความรูค้ วามสามารถและ
ประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาวิชาการและสังคมประเทศชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 บุคลากรระดับอาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยได้รบั รางวัลระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 66 รางวัล
จ�ำแนกเป็น รางวัลระดับนานาชาติ 32 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลประเภทบุคคล 2 รางวัล และ
รางวัลประเภทผลงาน 30 รางวัล
และ รางวัลระดับชาติ 34 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลประเภทบุคคล 20 รางวัล และรางวัล
ประเภทผลงาน 14 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้
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รางวัลระดับนานาชาติ
ประเภทบุคคล
ประเภทผลงาน

32
  2
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รางวัล
รางวัล
รางวัล

4.1.1 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล  จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่
			1) รางวัล European Innovation Awards: Order of Merit จาก
   The High Commission of the Invention Award จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์
			2) รางวัล Brussels Eureka Innovation Awards: Order of Merit จาก
   The High Commission of the Invention Award จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์
4.1.2 รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน  จ�ำนวน 30 รางวัล ได้แก่
			 1) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 44
				 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา
   สมาพันธรัฐสวิส
   จ�ำนวน 4 รางวัล ดังนี้
(1)   รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับ ส�ำหรับผู้สูงอายุ”
อาจารย์ แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์
(2) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “ฟาร์มหอยทากเขตร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน�ำไปสู่การผลิต
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางระดับพรีเมียม”
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
(3) รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน “Microbe Visualizer: bacterial hunter kits”
อาจารย์น�้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล และคณะ คณะครุศาสตร์
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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(4) รางวัล Special Prize
ผลงาน “ฟาร์มหอยทากเขตร้อนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมน�ำไปสูก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์
เวชส�ำอางระดับพรีเมียม”  
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
			2) รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐ์ จากการประชุม 64th Brussels Eureka: The Belgian
				 and International Trade Fair for Technological Innovation ประเทศเบลเยียม
    จ�ำนวน 18 รางวัล จ�ำแนกตามกลุม่ ผูไ้ ด้รบั รางวัล และประเภทรางวัล ได้แก่
				 ก) รองศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ และ คณะ คณะวิทยาศาสตร์ ล�ำดับที่ 1-7
(1) รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ
จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological
Innovation ผลงาน “Gem-o-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลส�ำหรับ
การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ”
(2) รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ
จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological
Innovation  ผลงาน “Clip-on-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดจิ ทิ ลั แบบพกพา
ที่เล็กและเบาที่สุดในโลก”
(3) รางวัลเหรียญทอง
จาก The Belgian and International Trade Fair for Technological
Innovation ผลงาน “MONTAROP: ข้าวตอกหอม”
(4) รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015
ผลงาน “Gem-o-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิทลั ส�ำหรับการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ”
(5) รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015   
ผลงาน “Clip-on-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิทลั แบบพกพาที่เล็ก
และเบาที่สุดในโลก”
(6) รางวัล Special Prize จาก Union of Croatian Inventors (Prize of
the Croatian Inventors)
ผลงาน “Clip-on-Scope: กล้องจุลทรรศน์ดิจิทลั แบบพกพาที่เล็กและ
เบาที่สุดในโลก”
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(7)

รางวัล Special Awards “This is a Good Idea in 2015” จาก Taiwan
Prominent Inventor Association
ผลงาน “Clip-on-Scope : กล้องจุลทรรศน์ดิจิทลั แบบพกพาที่เล็กและ
เบาที่สุดในโลก”
				ข) ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ ล�ำดับที่ 8 - 10
(8) รางวัล International Innovation Award of the Polish Academy
of Sciences
ผลงาน “HemaYouth: Platelet-derived cytokines for collagen
promotion and scar prevention”
(9) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “HemaYouth: ไซโตไคน์จากเกล็ดเลือดที่กระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนและป้องกันการเกิดแผลเป็น”
(10) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “AquaFeeds: อาหารสัตว์ทปี่ ระกอบด้วยถัง่ เช่า เพือ่ เพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน
ของสัตว์น�้ำ”
				ค) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุง่ เรือง คณะวิทยาศาสตร์ ล�ำดับที่ 11 - 15
(11) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “Nano-retinoid” (นาโนเรตินอยด์)
(12) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “Nano-mangostin” (นาโนแมงโกสติน)
(13) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
ผลงาน “Membrane pass” (เมมเบรนพาส)
(14) รางวัล Invention of Distinction 2015 จาก Federation Frances
de Inventeurs (FFI)
ผลงาน “Membrane pass” (เมมเบรนพาส)
(15) รางวัล Europe France Inventeurs (EFIFr)
ผลงาน “Nano-retinoid” (นาโนเรตินอยด์)
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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			ง) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุม่ พฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์
					 นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ สุรยิ สมบูรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ล�ำดับที่ 16 - 18
(16) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “W-shaped Lab-on-a-paper Chip for a highly Pathogenic
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus
(HP-PRRSV) Nucleic Acid Assay : ห้องปฏิบัติการจ�ำลองบนกระดาษ
รูปดับเบิ้ลยูส�ำหรับการตรวจทางพันธุกรรมของไวรัส PRRSV สายพันธุ์
ก่อโรครุนแรง”
(17) รางวัลเหรียญเงิน
ผลงาน “Canine Ehrlichiosis Genosensor: ยีนเซ็นเซอร์เพือ่ การตรวจ
เชื้อพยาธิเม็ดเลือดสุนัข”
(18) รางวัล Special Prize จากประเทศโรมาเนีย
ผลงาน “W-shaped Lab-on-a-paper Chip for a highly Pathogenic
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus
(HP-PRRSV) Nucleic Acid Assay : ห้องปฏิบัติการจ�ำลองบนกระดาษ
รูปดับเบิ้ลยูส�ำหรับการตรวจทางพันธุกรรมของไวรัส PRRSV สายพันธุ์
ก่อโรครุนแรง”
			3) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์
					 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)
จ�ำนวน 4 รางวัล ดังนี้
(1) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “แบตเตอรีส่ งั กะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุน่ ได้”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน “S27 PEDV IgG/IgA ELISA kit : ส�ำหรับตรวจระดับแอนติบอดี
IgG และ IgA ที่จ�ำเพาะต่อยีนสไปค์ของเชื้อไวรัสพีอีดีในนมน�้ำเหลือง
และนมแม่สุกร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล และคณะ
คณะสัตวแพทยศาตร์
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(3) รางวัล Special Award จากประเทศญี่ปุ่น  
ผลงาน “แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน
ผลงาน “แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศความหนาแน่นพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
			4) รางวัลการน�ำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
					 4th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and
					 Cosmetic Science (IPNaCS), Ramada Plaza, Melaka ประเทศมาเลเซีย
จ�ำนวน 2 รางวัล ดังนี้
(1) รางวัล Oral Presenter
ผลงาน “Plant-produced rabies virus neutralizing single-chain
antibody for therapeutic delivery”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์
(2) รางวัล Oral Presenter
ผลงาน “Effects of age, hydration level and cosmetic treatment
on skin mechanical properties in Thai”
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล คณะเภสัชศาสตร์
			5) รางวัล GOLD PRIZE จาก SEOUL International Invention Fair 2015
โดย KOREAN INVENTION PROMOTION ASSOCIATION
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “Concentrated Thai Snail Secretion Filtrate for Cosmetics”
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์
			6) รางวัล Gold award จากการประชุมวิชาการ International Engineering
Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) 2015 ประเทศมาเลเซีย
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “Anti-aging Cream with Natural Resveratrol from Perlis Grapevine”
ดร.เทวิน เทนค�ำเนาว์ คณะสหเวชศาสตร์
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559

77

CU

Chulalongkorn
University

4.2

รางวัลระดับชาติ 			
ประเภทบุคคล
ประเภทผลงาน

34
20
14

รางวัล
รางวัล
รางวัล

4.2.1 รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล  จ�ำนวน 20 รางวัล ได้แก่
				1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558
    จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�ำนวน 5 รางวัล ได้แก่
(1)  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์
(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์
(3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ คณะวิทยาศาสตร์
(4)  ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร อมรศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
(5)  ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา คณะอักษรศาสตร์
				2) รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจ�ำปี 2558
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
(1)  ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์
(2)  ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร คณะวิทยาศาสตร์
(3)  ศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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				3) รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2558
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ�ำรุงรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		
		4) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน
1 รางวัล ได้แก่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
			5) รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
    จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน
1 รางวัล ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
			6) รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    จากสถาบันพัฒนาการด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
   1 รางวัล ได้แก่
นายแพทย์ ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์
			7) รางวัลลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ�ำปี 2558
จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับส�ำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จ�ำนวน
1 รางวัล ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ คณะวิทยาศาสตร์
			8) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดาวรุ่ง Polymer Society of Thailand
				 Rising Star
จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์
			9) รางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจ�ำปี 2558
จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559

79

CU

Chulalongkorn
University

			10) รางวัลนักวิจยั ดีเด่นทีม่ ผี ลงานตีพมิ พ์และถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล Web of Science
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�ำนวน 4 รางวัล ได้แก่
(1) ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตรชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
			11) รางวัลผูท้ รงคุณค่าในการริเริม่ การควบคุมยาสูบและผลักดันงานควบคุมยาสูบ
      จากศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน
     1 รางวัล ได้แก่
     ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์
4.2.1 รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน จ�ำนวน 14 รางวัล ได้แก่
			1) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ�ำปี 2559
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
(1) ระดับดีเด่น
   ผลงาน “การก�ำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาสร้างความเกลียดชัง”
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์
(2) ระดับดี
   ผลงาน “วิวฒ
ั นาการทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของ
   เชือ้ ไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรทีเ่ กิดการระบาดของเชือ้ ไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ”์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล คณะสัตวแพทยศาสตร์
(3) ระดับดี
   ผลงาน “การประเมินผลนโยบายการกระจายอ�ำนาจของไทยระยะ 15 ปี”
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์
			2) รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี 2559
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  (1) ระดับดีมาก
  ผลงาน “วัสดุจากพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถาดพิมพ์ปากดัดรูปได้”
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ สถาบันวิจยั ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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(2) ระดับประกาศเกียรติคุณ
   ผลงาน “ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์
(3) ระดับประกาศเกียรติคุณ
   ผลงาน “นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
   วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา”
   อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ คณะครุศาสตร์
			3) รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2558
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “ซิลเทมาติคส์และชีวภูมศิ าสตร์ของสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก
กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือน) และบทบาทในระบบนิเวศเชิงเกษตร”
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา คณะวิทยาศาสตร์
			4) รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจ�ำปี 2558 - 2559
จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ตโยต้ า ประเทศไทย จ� ำ นวน
1 รางวัล ได้แก่ ผลงานหนังสือเรื่อง “Clinical Lipidology”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูกิจ คณะแพทยศาสตร์
			5) รางวัล Ajinomoto Young Researcher Award 2015
จากมู ล นิ ธิ อ ายิ โ นะโมะโต๊ ะ ร่ ว มกั บ สมาคมโภชนาการแห่ ง ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน
1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “Phytochemical compounds (Edible Plants from
Lab to Application)”
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา คณะสหเวชศาสตร์  
			6) รางวัลพระยาอนุมานราชธน (ชนะเลิศประเภทหนังสือแปลดีเด่น)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน นวนิยายเรื่อง
“สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร” (Finisterre) ของมาเรีย โรซา โลโฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล คณะอักษรศาสตร์
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รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 9 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “การเตรียมตัวเรือนเครื่องประดับด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
			8) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบ Poster presentation
จากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “การส�ำรวจการบริการให้ค�ำปรึกษาทางโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
โรคไตเรื้อรังใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
			9) รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ�ำปี 2558 ระดับชาติ
					 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “Human capital linkages to labour productivity: implications
from Thai manufacturers”
รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอ�ำนวยกิจ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
			10) รางวัลระดับดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับทีป่ ระชุมสภา
					 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิจยั
					 ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพงานให้รวดเร็วและประหยัดการใช้ทรัพยากร”
นางลัดดา สุทธิโคตร คณะวิทยาศาสตร์
			7)
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5 โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub
การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในประเทศให้มีความยั่งยืนต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในด้านความรู้และ
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยี กระบวนการที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การบริหารจัดการที่จะสามารถน�ำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่โลกธุรกิจและสังคมได้
แต่จากผลการวิเคราะห์ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน World
Economic Forum ปี 2014 - 2015 บ่งชีว้ า่ ขีดความสามารถประเทศไทยด้านนวัตกรรมเป็นจุดทีอ่ อ่ นทีส่ ดุ
ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านการศึกษาที่ยังไม่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับภาคปฏิบัติและการสร้าง
ผู้ประกอบการ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ยังมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไป
ยังประโยชน์ทงั้ ต่อเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) ของมหาวิทยาลัย
จึงถือเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคนและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ทั้งนี้ ทรัพยากร “คนเก่ง” “องค์ความรู้ครบทุกศาสตร์” และ“พื้นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์” ของ
มหาวิทยาลัยมีความเอือ้ อ�ำนวยต่อการสร้างและบ่มเพาะนวัตกรรม เพือ่ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ รายได้ และการจ้างงาน พร้อม ๆ ไปกับส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อน�ำไปสู่รากฐานของการก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศโดยภาพรวม
โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub จึงเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมในประเทศให้มีความยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาหรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเป็น
ผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยี กระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารจัดการทีจ่ ะสามารถ
น�ำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่โลกธุรกิจและสังคมได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอบรมที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รองรับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และส�ำรวจ รวบรวมผลงาน และ
จัดท�ำฐานข้อมูลนวัตกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทัง้ สนับสนุนผลงานนวัตกรรมให้ออกสูต่ ลาด
และสังคมได้จริงทั้งในแง่ความเชี่ยวชาญและเงินทุน
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CU Innovation Hub ได้ประสานความร่วมมือกับส�ำนักบริหารวิจยั และสถาบันทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUIPI เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมหลัก
CU Innovation Hub มุ่งสร้างคนเก่ง/นวัตกรและนวัตกรรม สร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ใน
การใช้ชีวิต การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่าน 4 กิจกรรม
หลัก คือ การเรียนรู้ (Academy) การบ่มเพาะ (Incubation) เร่งรัดนวัตกรรม (Acceleration) และสือ่ สาร
ผลงานและบริการนวัตกรรม (Outreach) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมย่อย ดังนี้
1. Innovation Academy กิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรม เช่น โครงการ Seed of
Innovation โครงการ Global Innovation Talk ครั้งที่ 1
2. Incubator and accelerator program กิจกรรมด้านการบ่มเพาะและเร่งรัดนวัตกรรม
เช่น โครงการให้ทนุ สนับสนุนทุนเพือ่ การบ่มเพาะนวัตกรรม (Seed funds) โครงการให้ทนุ สนับสนุน ส่งเสริม
ต่อยอดผลงานนวัตกรรม (Matching Fund) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรม
การจัดท�ำ Landscape study และการจัดท�ำต้นแบบคลังข้อมูลนวัตกรรม
3. Innovation Outreach กิจกรรมของงานสื่อสารผลงานและบริการนวัตกรรม เช่น การจัด
นิทรรศการในงาน “Startup Thailand 2016” การจัดนิทรรศการในงาน “Digital Thailand 2016”
การจัดงาน CU Innovation Ambassador การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน TEDx
ChulalongkornU และการจัดงาน CU Innovation Hub Open House
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ผลด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือน อาทิ
• นวัตกรที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมผ่านงานวิจัยและพัฒนา ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 89 คน จากเป้าหมาย 100 คนต่อปี
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 1,356 คน จากเป้าหมาย 2,000 คนต่อปี
• โครงการนวัตกรรมที่เข้าร่วมการสนับสนุน 40 โครงการ จากเป้าหมาย 20 เรื่องต่อปี
• นวัตกรรมที่เปลี่ยนสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ 30 เรื่อง จาก
เป้าหมาย 10 เรื่องต่อปี
• บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของศูนย์ฯ 1,520 คน จากเป้าหมาย 5,000 คนต่อปี
• บุคลากรได้เข้าถึงข้อมูลและบริการของศูนย์กลางนวัตกรรมจุฬาฯ 59,263 คน จากเป้าหมาย
20,000 คนต่อปี
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การบริการวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงภารกิจหลักที่ส�ำคัญด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะน�ำองค์ความรู้อ�ำนวยประโยชน์แก่สังคม ร่วม
สร้างชุมชนทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
ตามความต้องการของสังคม การวางระบบ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการตามประเด็นปัญหาของสังคม
การบริการวิชาการ จ�ำแนกตามประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการได้ 3 ประเภท คือ การ
บริการโดยส่วนงาน (คณะ/สถาบัน) การบริการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ และการบริการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุม
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย และการบริการทางการแพทย์ด้วย

1 การบริการวิชาการโดยส่วนงาน (คณะ/สถาบัน)
ส่วนใหญ่เป็นการบริการในสาขาวิชาที่หน่วยงานนั้นๆ มีความถนัดเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือ
มีความเกี่ยวข้องโดยตรง ด�ำเนินการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งนี้ การนับจ�ำนวนผู้รับบริการในบาง
โครงการไม่สามารถก�ำหนดผู้รับบริการได้ชัดเจนหรือไม่สามารถนับได้ เช่น การประชุมสัมมนาที่ไม่มีการ
ลงทะเบียน หรือเปิดเป็นเวทีอิสระ รวมทั้งการนับจ�ำนวนเป็นหน่วยนับอื่น
ภาพรวมการบริการวิชาการในปี 2559 ดังแสดงในตาราง
ประเภทการบริการ

กิจกรรม/ ครัง้ ต่อปี
คนต่อปี/
โครงการ
หน่วยงาน/องค์กร

1. การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ที่นอกเหนือจากหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

87

95,774

116,005 คน

2. การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา

60

44,557

447,606 คน

3. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง

226

2,454

22,645 คน

4. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียน

400

426

25,571 คน

หน่วยนับอืน่
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กิจกรรม/ ครัง้ ต่อปี
คนต่อปี/
โครงการ
หน่วยงาน/องค์กร

ประเภทการบริการ
5. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติ
การแบบให้เปล่า

600

827

65,444 คน

6. การบริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต

117

772

342 หน่วยงาน

7. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม

178

21,192

1,293,210 คน

8. การบริการศึกษา วิจัย สำ�รวจ การวางแผน การจัดการ

155

217

8,415 หน่วยงาน

9. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

34

34

56 หน่วยงาน

1,399

2,569

243,685 คน

3,256

168,822

10. การบริการด้านอื่น ๆ
รวม

หน่วยนับอืน่

1,301,892 ตัวอย่าง
1,504,095 ชิ้นงาน

2,222,979
คน/หน่วยงาน

1,301,892
ตัวอย่าง
1,504,095 ชิ้นงาน

การให้บริการทางวิชาการ จ�ำแนกตามหน่วยงาน และประเภทการบริการ (เฉพาะจ�ำนวน
โครงการ และจ�ำนวนครั้ง)
3.-5. ฝึกอบรม
คก. ครั้ง
แพทยศาสตร์
270 270
เภสัชศาสตร์
19 19
ทันตแพทยศาสตร์
56 62
สหเวชศาสตร์
16 16
พยาบาลศาสตร์
16 27
สัตวแพทยศาสตร์
31 74
จิตวิทยา
7 2,056 6 93 23 25
วิทยาศาสตร์การกีฬา
6
8
วิทยาศาสตร์
5
5
41 47
วิศวกรรมศาสตร์
32 43
สถาปัตยกรรมฯ
13 13
อักษรศาสตร์
75 2,301
ศิลปกรรมศาสตร์
2 4,179 8
8
ครุศาสตร์
74 74
นิติศาสตร์
24 24
นิเทศศาสตร์
15 15
พาณิชยศาสตร์ฯ
98 98
เศรษฐศาสตร์
22 50
รัฐศาสตร์
29 29
หน่วยงาน

90

1. สุขภาพ
คก. ครั้ง
57 57
4 93,640
17 17
1
1
1
3

2. เครื่องมือ
คก. ครั้ง
34 5,171
4 344
2 31,376

6.วางระบบ
คก. ครั้ง คก.
4 463 83
4
3
5
5
49
7
53

7. วิเคราะห์
8. ศึกษาวิจยั 9. ศึกษา คก. 10. อื่นๆ
ครั้ง ตัวอย่าง ชิ้นงาน คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง
83 1,240,736 1,485,373 55 55 27 27 288 288
186
383
1
4
189
189
468
5
1
50
8,590

4 2,960
49 32 1,942
7 16 2,206
53
2
2
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5

7,553

2

7,103

2

17
14
36

22
14
36

20

20

3

76

81

80

80

11

11

40

40

5

1,087

3
507 507

CU
1. สุขภาพ 2. เครื่องมือ 3.-5. ฝึกอบรม 6.วางระบบ
คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
7
7
ว.ประชากรศาสตร์
3
3
ว.ปิโตรเลียมฯ
12
1
ว.วิทยาศาสตร์ฯ
42 42
ส�ำนักวิชาทรัพยากร
4
4
การเกษตร
ส.การขนส่ง
4
78
ส.วิจัยสังคม
4
16
ส.สภาวะแวดล้อม
1 2,490 4
4
สถาบันภาษา
73 73
ศูนย์เครื่องมือฯ
ส.เอเชียศึกษา
30 30
ส.เทคโนโลยีฯ
1 37
ส.ทางน�้ำ
3
9
ส.วิจัยพลังงาน
1
1
ส.โลหะและวัสดุ
1 62
4
4
ศูนย์ฯ ฮาลาล
4 800 18 50 4 200
ศูนย์บริการสุขภาพ
3
22
คก.ชายแดนภาคใต้
13 103
ส.ศศินทร์
133 57
รวม
87 95,774 60 44,557 1,226 3,707 117 772
หน่วยงาน

หมายเหตุ :

คก.

ครั้ง

1

1

7. วิเคราะห์
ตัวอย่าง

ชิ้นงาน

1,686

1

327

3,201

8,072

1

4,132

32,249

3,077

1

36

115

1
17

205
212

2,437
13,341
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8. ศึกษาวิจยั 9. ศึกษา คก. 10. อื่นๆ
คก. ครั้ง คก. ครั้ง คก. ครั้ง
8

8

1

52

1

7

7

340 340

5

13

2

2

5
38

34
32

7

178 21,192 130,1892 1,504,095 155 217

34

34 1,399 2,569

1.  หน่วยนับการบริการของแต่ละประเภทการให้บริการวิชาการมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของการบริการนั้น
2.  จ�ำนวนผู้รับในหลายโครงการ เป็นการบริการแบบให้เปล่าท�ำให้บางโครงการไม่สามารถนับจ�ำนวนผู้รับบริการได้

ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ  ในรอบปี 2559 เช่น
• โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “2016 Asia - Pacific Graduate Research Workshop”
บัณฑิตวิทยาลัย
• โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Decision Making in the European Union : Lobbying
Intergovernmental Bargaining and Supranationalism” บัณฑิตวิทยาลัย
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมส�ำหรับผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านเจาะหลุมปิโตรเลียม
Drilling School รุ่นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
• โครงการอบรมความรูพ้ นื้ ฐานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ครัง้ ที่ 1 และ 2 ปี 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
• โครงการอบรมหลักสูตร Kyoto University Spring School 2016 คณะอักษรศาสตร์
• โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนส�ำหรับทีป่ รึกษาและอัครราชทูตทีป่ รึกษาของกระทรวงการ
ต่างประเทศ (รุ่นที่ 5) คณะอักษรศาสตร์
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559
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• โครงการจัดประชุมวิชาการ Eutrophication in the Coastal of Southeast Asia คณะ
วิทยาศาสตร์
• โครงการศึกษาระบบไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก คณะวิทยาศาสตร์
• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ A joint Symposium to The 5th International
Symposium on Asian Vertebrate Species Diversity (AVIS2015) คณะวิทยาศาสตร์
• โครงการจัดอภิปรายทางวิชาการ Enhancing Vietnam-Thailand Relation for
Common Prosperity, Sustainable, Security คณะรัฐศาสตร์
• โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ “ASEAN - Korea Next Generation
Policy Expert Forum” คณะรัฐศาสตร์
• โครงการอบรมวิชาการ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Green Associate ครั้งที่ 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) Pruksa - Chula :
Architectural Innovation SynTax , Arist : การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• โครงการอบรมเครือข่ายระดับนานาชาติ 2015 AAPBS Annual Meeting คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
• โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง Development Program) บุคลากร
ระดับ 9 การเคหะแห่งชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
• โครงการประชุมนานาชาติ The 4th International Conference on Lifelong Learning
for All 2016 (LLL 2016) “Creative Approaches to Foster the Lifelong Love of
Learning” คณะครุศาสตร์
• โครงการประชุมนานาชาติ เรื่อง Grow and Learn from Investing in Early Learning:
Timing, Economics, and Efficiency คณะครุศาสตร์
• โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Cross - Cultural Communication
Conference 2016” คณะนิเทศศาสตร์
• โครงการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด” รุ่นที่ 21 คณะเศรษฐศาสตร์
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• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง South East Asia Complex Primary & Revision
Cadaver Course คณะแพทยศาสตร์
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับศัลยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์จากต่างประเทศและชาวไทย
เรื่อง 2nd ASEAN MISST 2016 ASEAN Congreess of Minimally Invasive Spine
Surgery and Techniques คณะแพทยศาสตร์
• โครงการอบรมศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง The Advantage of Reciprocating Instruments in
Endodontic Retreatments and Complex Cases คณะทันตแพทยศาสตร์
• โครงการประชุมวิชาการเรือ่ ง 1st CU FPhs-RIKEN CDB Symposium: “From Developmental Biology to Control of Neural Networks” คณะเภสัชศาสตร์
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินทะเบียนต�ำรับยา ภาครัฐ
ให้เป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน คณะเภสัชศาสตร์
• โครงการประชุมวิชาการทางนานาชาติ International Investment Arbitration and
Dispute Resolution in Southeast Asia คณะนิติศาสตร์
• โครงการ Developing Leadership Capacity of Graduate Student and Strengthening Student Affair Collaboration Between Thailand and Vietnam in Nursing
Education คณะพยาบาลศาสตร์
• โครงการ International Nursing Networking and Collaborative Research Beyond
2015 คณะพยาบาลศาสตร์
• โครงการตรวจหาปริมาณ CD4 ปริมาณเชือ้ ไวรัสและเชือ้ ไวรัสดือ้ ยาในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี คณะ
สหเวชศาสตร์
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Updated Physical Therapy for Individuals with
Parkinson’s Disease คณะสหเวชศาสตร์
• โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Couple Education and Therapy : A Practical Skills
Training Workshop คณะจิตวิทยา
• โครงการบริการทดสอบประสิทธิภาพกางเกงนาโนไฟเบอร์ในด้านสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
• โครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบก�ำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดท�ำและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร
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• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก าร เรื่อ ง “Demographic Analysis and Computer
Application” วิทยาลัยประชากรศาสตร์
• โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติ ส�ำหรับผู้น�ำใน
ประเทศ ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สถาบันภาษา
• โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับ มุสลิมในแผ่นดินไทย” (ปีที่ 2) สถาบันเอเชียศึกษา
• โครงการการพิสูจน์เทคโนโลยีการหมักเชื้อจุลินทรีย์ขนาด ก�ำลังการผลิต 2,000 ลิตร
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าถึงแผนพลังงานประเทศ ปี 2558 - 2579 แผน PDP 2015
สถาบันวิจัยพลังงาน
• โครงการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละการเรียนรูท้ างทะเลประจ�ำโรงเรียนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
โดยห้องสมุดทะเลสิรินธร (Center of Technology Transfer and Marine Learning in
Schools and Local Communities by Sustainable Use OF Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn Marine Library) สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
• การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อตกลงปารีส (COP21) : ความพร้อมของประเทศไทย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
• โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า ... ทางออกหรือทางตันต่อ
สิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การเผาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิง้ การเกษตรทางเกษตร
เพื่อการปรับปรุงดินส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำนักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร

2 การบริการวิชาการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ
การบริการวิชาการโดยหน่วยงานวิสาหกิจเป็นการบริการเฉพาะด้าน โดยมีแนวคิดของการน�ำ
ศักยภาพทีม่ หาวิทยาลัยมีอยูท่ งั้ ด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่ มาบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบทีช่ ดั เจน
มีความเป็นอิสระคล่องตัว สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้รับบริการได้มากขึ้น  
ขณะนี้มีหน่วยงานวิสาหกิจทั้งหมด 6 แห่ง มีการด�ำเนินงานโดยสรุปในปี 2559 ดังนี้
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1. ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ ด�ำเนินการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอบแบบต่างๆ พัฒนา
แบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ด�ำเนินการจัดสอบ ประเมินผลการทดสอบ และเผยแพร่ความรู้
ด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบ จัดท�ำข้อสอบ และบริการด้านอื่นๆ  
ในปี 2559 ด�ำเนินกิจกรรมรวม 11 โครงการ เป็นการจัดโครงการทดสอบความรูค้ วามถนัด
ทางภาษาและวิชาการทั้งที่จัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก อาทิ โครงการจัดทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ (Chulalongkorn University Test of English Proficiency หรือ CU-TEP) มีผู้เข้า
ร่วม 48,567 คน  โครงการจัดสอบวิชาวิสามัญ 9 วิชา มีผู้เข้าร่วม 47,947 คน  การสอบความถนัดทั่วไป
(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีผู้เข้าร่วม 36,092 คน  โครงการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เข้าร่วม 14,528 คน  โครงการจัดสอบ
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (CU-ATS) มีผเู้ ข้าร่วม 1,194 คน  โครงการจัดสอบความถนัดด้านการออกแบบ
(CU-TAD) มีผู้เข้าร่วม 936 คน  
2. ส�ำนักพิมพ์ คัดเลือกและจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชนทัว่ ไปผ่านกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือทีเ่ ป็นขัน้ ตอน และการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการที่
ได้มาตรฐาน โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
ในปี 2559 ส�ำนักพิมพ์ได้รว่ มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้อัญเชิญพระราชด�ำรัสและพระราชนิพนธ์
3 องค์ และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพิมพ์
ในหน้าแรกของหนังสือที่จัดพิมพ์ทุกเล่ม
โดยได้จดั พิมพ์หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และหนังสือแปลจากภาษาเกาหลี รวม
209 เรื่อง เป็นหนังสือพิมพ์ใหม่ 129 เรื่อง และหนังสือพิมพ์ซ�้ำ  80 เรื่อง ส�ำหรับหนังสือแปลจากภาษา
เกาหลีมจี ำ� นวน 2 เรือ่ ง ได้แก่  ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้และนโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้  ร่วมมือ
กับส�ำนักพิมพ์ต่างประเทศ (Co-Publish) จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่สู่สากล เช่น หนังสือ “Calculus
Differential Equations with MATLAB” หนังสือ “Calculus Differential Equations with
Mathematica” และหนังสือ “Landscape Architectural Design and Construction Technology”  
และจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการผลิตและการตลาด ในลักษณะการออกบูท การอบรมสัมมนา และการเปิดตัว
หนังสือ 14 กิจกรรม
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3. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการจัดหาและจ�ำหน่ายหนังสือทัง้ ภาษาไทย
และต่างประเทศ ต�ำราเรียนและหนังสือทั่วไป ตลอดจนสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ จากส�ำนักพิมพ์คุณภาพ
ทั่วโลก ปัจจุบันศูนย์หนังสือมีที่ท�ำการและร้านเครือข่ายกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกภูมิภาค และยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม อบรม/สัมมนา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และคืนประโยชน์ให้
แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

ในปีนมี้ กี ารจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสาขา/เครือข่ายด้านการส่งเสริมการอ่าน และสร้าง
ประโยชน์ตอ่ สังคม อาทิ โครงการขยายร้านหนังสือในมหาวิทยาลัยสูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครัง้ ที่ 9 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดิน
ทั่วถิ่นไทย” โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour 4 ภูมิภาค โครงการ 100 ปี จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย : 100 ปี 100 แห่งแหล่งเรียนรู  ้ และกิจกรรมเปิดตัวหนังสือชุด มองอดีตเล็งอนาคตการปฏิรปู
ในสมัยรัชกาลที่ 7 กิจกรรม “สร้างเสริมจินตนาการแต่งแต้มระบายสี ให้กับสามเณรและแม่ชีน้อย”
4. ศูนย์บริการวิชาการ   ให้บริการโดยการน�ำความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัยไปให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่หน่วยงานภายนอก ในลักษณะทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทีค่ ณาจารย์มคี วาม
เชีย่ วชาญ ขณะเดียวกันสร้างโอกาสแก่อาจารย์และนักวิจยั ให้สามารถน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนา
วิทยาการต่อไป  การบริการจ�ำแนกเป็น 3 งานหลัก ได้แก่ งานศึกษาวิจัยและให้ค�ำปรึกษา  งานพัฒนาและ
ออกแบบทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์  
และงานฝึกอบรมและสัมมนา
โดยสรุปในรอบปี 2559 ได้ด�ำเนินการรวม 226 โครงการ/กิจกรรม เป็นการร่วมงานทั้งกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการส�ำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชนไทย ประจ�ำปี 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทย  โครงการ
ส�ำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการขจัดการครอบง�ำทางการเมือง การทุจริตคอร์รปั ชัน การปฏิรปู สือ่ และ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งในสังคมไทย  โครงการจางออกแบบ
โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ป บริเวณสวนหลวง – สามย่าน โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ Eco-Village โครงการที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินกิจกรรมผลักดัน
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ปี 2559 เป็นต้น
5. โรงพิมพ์ บริการงานพิมพ์หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ คุ้มราคา ด้วย
อัธยาศัยที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และเอกชน และเป็น
แหล่งศึกษา สังเกตการณ์และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์  
ในปี 2559 ให้บริการงานพิมพ์ หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 1,062 งาน จ�ำแนกเป็น
หนังสือภาษาไทย 919 งาน และหนังสือภาษาอังกฤษ 143 งาน งานพิมพ์ที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือ
ไปเมืองนอกครั้งแรก รศ 118  หนังสือศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ : รัตนบุรุษสี่แผ่นดิน หนังสือ
การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   หนังสือพรรณไม้ใน
อุทยานจามจุรี  หนังสือภูมิทัศน์และสรรพสัตว์ในอุทยานจามจุรี หนังสือจดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย:
วิวฒ
ั นาการกิจการโทรทัศน์ไทย (พร้อม E-BOOK)  หนังสือสายใยไทย-กัมพูชา : จากวิทยาลัยก�ำปงเฌอเตียล
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สู ่ ส ถาบั น เทคโนโลยี ก� ำ ปงเฌอเตี ย ล หนั ง สื อ พระราชพิ ธี ก ่ อ พระฤกษ์ โรงเรี ย นข้ า ราชการพลเรื อ นฯ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน) หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
หนังสือศัพทานุกรมชือ่ พืชสมุนไพรในประเทศไทย 4 ภาษา  หนังสือพุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก  หนังสือ
ธรรมรัฐ-ธรรมราชา  หนังสือพุทธาปทาน เป็นต้น

6. สถานีวทิ ยุ เป็นสือ่ วิทยุกระจายเสียงทีใ่ ห้บริการสาธารณะเพือ่ การศึกษา ส่งกระจายเสียงใน
ระบบเอฟเอ็มสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ คลืน่ ความถี่ 101.5 MHz และสามารถรับฟังจากเว็บไซต์ www.curadio.
chula.ac.th เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สมดังจุดมุ่งหมายแห่งการเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชน โดยผลิต
รายการที่หลากหลายทั้งรายการประเภทข่าว ความรู้ บันเทิง สารคดีความรู้ รายการความรู้เกี่ยวกับสาขา
อาชีพต่างๆ รายการพิเศษ และมีการจัดประชุมสัมมนาตามวาระโอกาส
98
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นอกจากนี้ สถานีวิทยุได้ด�ำเนินโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการ
เผยแพร่รายการด้านภาพ ต่อเนือ่ งเป็นระยะที่ 3 เพือ่ ขยายขีดความสามารถในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
และสือ่ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบันทึกเทป และการถ่ายทอดเพือ่ ออกอากาศสดในสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ
เพิ่มขึ้น ขณะนี้มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ รองรับการเป็นห้องส่งโทรทัศน์หรือ
ห้องบันทึกรายการขนาดเล็กที่ทันสมัย 1 ห้อง สามารถผลิตรายการข่าว รายการสัมภาษณ์ในสถานที่ที่เป็น
รายการสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง และวางแผนและเตรียมผลิตรายการเพื่อการออกอากาศหลายรายการ

3 การบริการวิชาการอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะ/สถาบัน และหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยยังให้บริการวิชาการในรูปแบบ
และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายลักษณะ ผ่านกิจกรรมตามวาระโอกาสต่างๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
โดยตรง หรือด�ำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยด�ำเนินการทั้งกิจกรรมวิชาการ สร้างความตระหนักรู้
เสริมสร้างความคิด เสนอทางเลือกในประเด็นที่เป็นปัญหา นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการในลักษณะ
พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ การเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ และการบริการในลักษณะหน่วยงานด้านการรักษา
พยาบาลและสุขภาพ

3.1

การบริการวิชาการตามวาระโอกาส

รูปแบบการบริการวิชาการทีพ่ บเห็นได้เสมอนอกเหนือจากการจัดประชุม อบรม สัมมนาแล้ว
นั้น ตลอดมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ได้รับโอกาสในการให้ข้อคิดเห็น
ทางวิชาการ สามารถน�ำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแก้ปัญหาให้ความกระจ่าง หรือเป็นที่ปรึกษา
ในกิจการหรือประเด็นปัญหาที่เป็นที่สนใจของสังคม เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่นักสื่อสารมวลชนให้
ความสนใจสอบถาม ครอบคลุมทุกประเด็นทีม่ ที รัพยากรความรูห้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญ  ตลอดมาจุฬาฯ จึงมีโอกาส
จัดกิจกรรมในประเด็นที่เป็นที่สนใจ เช่น ระบบขนส่งทางราง ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจราจร ประเด็นทาง
กฎหมาย การสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน ดังที่สามารถพบเห็นทั่วไป
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านข้อมูลวิชาการและ
บุคลากร ได้ด�ำเนินโครงการในลักษณะต้นแบบหรือรูปแบบการทดลอง เปรียบเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐในนโยบายต่างๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  โครงการที่
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มีโอกาสด�ำเนินการผ่านมา เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบ
วงจร เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาหารในท้องถิ่นชุมชน โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพ
และชีวมวล ในการผลิตเชือ้ เพลิงและเคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและ
เพื่อการส่งออกเทคโนโลยี มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่พลังงานสะอาด เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ขององค์กรเพือ่ บุกเบิกองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ถ่ายโอนองค์ความรูแ้ ละ
บริการวิชาการแก่สาธารณะ และมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ความเป็นผู้น�ำด้านฮาลาล
คุณภาพในระดับสากล  โดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ฮาลาล การท�ำวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ จัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
ในปี 2559 ได้จัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2015 ในวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ครัง้ แรกในประเทศไทย และประเทศไทยได้เป็นผูแ้ ทนเข้าร่วมเป็นผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ของ
OIC (Organization of the Islamic Conference) ในการประชุมวิชาการนานาชาติวา่ ด้วยมาตรฐานฮาลาล
จากหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก ในองค์การความร่วมมืออิสลามประเทศ OIC นอกจากนี้
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เป็นประธานจัดงาน เมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 นี้ ครั้งที่ 65 จัดขึ้นวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และน�ำเสนอในการประชุม
วิชาการ ขณะนี้มีการการจดสิทธิบัตร ครีมกันแดดผสมดินขาว (คาโอลิน) และสารสกัดหรือน�้ำมันเมล็ด
เทียนด�ำ  มีการฝึกอบรม อาทิ โครงการกลยุทธ์การเพิม่ ผลประกอบการฮาลาลส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมเพือ่ ส่งออกสินค้าฮาลาลประจ�ำปี 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการฮาลาล
ทั่วราชอาณาจักร มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 แห่ง
3.2 พิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยประโยชน์ในการศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้สนใจ
และพิพธิ ภัณฑ์บางแห่งจัดตัง้ เพือ่ อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี  
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• พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ : ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ และ
การประยุกต์  ภายใต้พพิ ธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยาจ�ำแนกเป็นห้องแสดงนิทรรศการย่อย
ดังนี้
พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย : แสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย  
พิพิธภัณฑ์แมลง : รวบรวมแมลงจากทั่วประเทศไทย ตัวอย่างแมลงหายาก
พิพิธภัณฑ์เต่า : แสดงตัวอย่างเต่าทั่วไป เต่าหายากใกล้สูญพันธุ์
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พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง : ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มาจากงานวิจัย
และสื่อการเรียนการสอน
• พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ : ตัวอย่างและวัฏจักรของหินแร่ ซากดึกด�ำบรรพ์
ต่างๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ
• พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ : หอสมุดพรรณไม้
นิทรรศการความหลากหลายของพืช และเป็นที่ปฏิบัติงานวิจัย
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• พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ : วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพและ
ภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพิมพ์
• พิพธิ ภัณฑ์ปรสิตวิทยาในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอก
ของสัตว์ชนิดต่างๆ
• หอประวัติและหอเกียรติยศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งคณะ
แสดงรายนามคณบดี รวมทั้งเกียรติประวัติต่างๆ ของบุคลากรและนิสิต
• พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ : ประวัติ รูปภาพอาจารย์และ
นิสิต รุ่นแรกๆ รวมทั้งเอกสาร และเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม
• พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ : ร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์ ด้วย
เทคนิค plastinated human bodies
• พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ : ชิ้นเนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมทั้งหุ่น
จ�ำลองทางการแพทย์ และแผนภาพอวัยวะ
• พิพธิ ภัณฑสถานออร์โธปิดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์ : เนือ้ งอกและมะเร็งกระดูก หุน่ กระดูกสันหลัง   
กายอุปกรณ์
• พิพธิ ภัณฑ์กมุ ารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ : ตัวอย่างและอุปกรณ์สำ� หรับแสดงประวัติ
ความเป็นมาในด้านกุมารศัลยศาสตร์
• หอประวัติ คณะแพทยศาสตร์ : ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะ
แพทยศาสตร์
• พิพธิ ภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ : ประวัตเิ ภสัชกรรมไทย อุปกรณ์การท�ำยาไทยตัง้ แต่
สมัยทวาราวดี เครื่องยาไทย สมุนไพร วิวัฒนาการรูปแบบการใช้ยาจากสมุนไพร
• หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ : พระคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกทีบ่ นั ทึกด้วยอักษร
ของชาติต่างๆ พร้อมพระคัมภีร์บริวาร
• พิพิธพัสดุ์ไท-กะได   คณะอักษรศาสตร์ : แสดงข้อมูลงานวิจัยเชิงส�ำรวจทางด้านภาษา
วัฒนธรรม  และเครื่องแต่งกาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลไท-กะได
• หอประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ และชัน้ 15 อาคารบรมราชกุมารี : บริการ
เกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทย
• เรือนไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เป็นหมูเ่ รือนไทยทีส่ ร้างด้วยศิลปะของเรือนเครือ่ งสับ
ที่มีสัดส่วนสวยงาม ประกอบด้วย เรือนเครื่องดนตรีไทย เรือนเครื่องจักสาน เรือนแสดง
ศิลปวัตถุ
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• พิพธิ ภัณฑ์พระต�ำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ : นิทรรศการเกีย่ วกับพระปฐมวงศ์ทสี่ บื เชือ้ สาย
ในการครองเมืองเชียงใหม่   พระประวัติและของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี รวมทั้งเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
• หอศิลป์จามจุรี : จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะสู่สาธารณชน
• พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : เป็นพระราชฐานสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นโบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงงาน
ตามวาระโอกาส
• พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง
• หอศิลปวิทยนิทรรศน์ : แหล่งความรูท้ างศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นิทรรศการทางทัศนศิลป์
• พิพิธภัณฑ์พระเจริญวิศวกรรม : จัดแสดงเครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
วิศวกรรมโยธา ของพระเจริญวิศวกรรม   
• พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย : เป็นอาคาร 5 ชั้น จัดแสดงห้องร้อยเรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาฯ
ห้องอุทยานจามจุรี ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย และโถงแสดงงานศิลปะของคณาจารย์
นิสิต และศิลปินรับเชิญ

3.3

หน่วยงานด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
• โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ : บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางด้าน
ทันตกรรม โรคในช่องปาก และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน พร้อมทัง้ บริการ
ด้านการวิจัยและทันตสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางทันตแพทยศาสตร์
• สถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน (โอสถศาลา) : ให้ค�ำปรึกษา จ�ำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการ
แพทย์
• โรงพยาบาลสัตว์เล็ก : ให้บริการในการด้านสุขภาพ ตรวจรักษาสัตว์ คลินกิ ฉุกเฉินนอกเวลา
• โรงพยาบาลปศุสัตว์ จ.นครปฐม : บริการตรวจรักษาโรคปศุสัตว์และสัตว์เล็ก  ฝึกงานทาง
คลินกิ งานบริการฟาร์ม สนับสนุนงานวิจยั รวบรวมและการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในวิชาการ
ด้านปศุสัตว์
• หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์) : ประกอบด้วย
คลินกิ เทคนิคการแพทย์ คลินกิ กายภาพบ�ำบัด และคลินกิ โภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ บริการทางด้านกายภาพบ�ำบัด การบริการ
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ด้านโภชนาการและการก�ำหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการโดย
คณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว
ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม
ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา : บริการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยาให้แก่หน่วยงานต่างๆ
พัฒนาแบบประเมิน เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยา บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบหรือ
อ่านค�ำตอบข้อมูลงานวิจัย โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยา  
ศูนย์สุขภาวะทางจิต: เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้
บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต โดยเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกใน
ประเทศที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการอย่างครบวงจร
ประกอบด้วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม บริการสายด่วน
เยียวยาจิตใจ บริการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร บริการห้องทดลองทางจิตวิทยา และบริการแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บริการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
แก่นสิ ติ บุคลากร และเปิดบริการแก่บคุ คลทัว่ ไป โดยได้รบั ความร่วมมือบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ และการส่งต่อกรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ศูนย์กฬี าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ให้บริการทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพพลานามัย ทัง้ บริการ
สถานที่ และอุปกรณ์การออกก�ำลังกาย ให้ค�ำปรึกษา อบรมทักษะ การจัดแข่งขัน การ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จัดโปรแกรมการออกก�ำลังกาย ในปี 2559 ได้ด�ำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 14 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ
สามัคคีแก่จุฬาฯ 2 โครงการ โครงการที่จัดขึ้นแบบไม่มีรายได้ 1 โครงการ และโครงการ
ที่จัดขึ้นแบบมีรายได้ 11 โครงการ มีโครงการเด่น เช่น โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้น
พื้นฐาน – ขั้นสูงการ โครงการค่ายกลางวันส�ำหรับเยาวชน (Leadership Kids Camp
2016 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)
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การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบสานและท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักอย่างต่อเนือ่ ง
มาเป็นระยะเวลานาน โดยกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานหลักทีด่ แู ลรับผิดชอบ  ประกอบด้วย งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานด้านพิพธิ ภัณฑ์
ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์ งานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย   ส่วนกิจกรรมทางด้านศาสนาและ
คุณธรรม มีกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น ธรรมสถาน ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา สถาบันไทยศึกษา  
ขณะเดียวกัน คณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมอีกจ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่องทั้งปี  มีผลด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1 กิ จ กรรมการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ด� ำ เนิ น การโดย
มหาวิทยาลัย
1.1

การท�ำนุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประกอบด้วย งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป์) งานด้าน
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์ และงานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย
1.1.1 งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป์)
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สอดคล้องตามพันธกิจและปณิธาน
ในการท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบ และสังคมโดยรวม ให้เอื้อต่อการรับรสทางศิลปะ รวมทั้งมุ่งส่งเสริม ค้นคว้า
อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานวิชาการทางศิลปะ เป็นเสาหลักและ
ผู้น�ำ ท�ำให้มหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมเป็นชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการด�ำเนินงานในปี
2559 จ�ำแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้
			(1) จัดรายการวิทยุทางดนตรีไทย 2 รายการ ทางสถานีวทิ ยุจฬุ าฯ FM 101.5 MHz
รายการ “จุฬาวาทิต” และ “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า” ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
โดยร่วมกับวิทยากร อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ (ศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย) รวม
100 ครั้งต่อปี จากการส�ำรวจพบว่ามีผู้สนใจรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก เป็นช่องทางเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจ
ในดนตรีไทย และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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			(2) การแสดงปี่พาทย์ดึกด�ำบรรพ์
จัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี
โดยในปีนสี้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทพระราชนิพนธ์ “นเรนราทิตย์:
วีรกษัตริยผ์ ทู้ รงคุณธรรม” บรรเลงโดยวงสายใยจามจุรี ซึง่ เป็นวงดนตรีของคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ เก่า
ประพันธ์ท�ำนองและเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่ โดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ จัดการบรรเลงร่วมกับ
วงดนตรีสากลสโมสรนิสิต (ซี ยูแบนด์) ได้อย่างสอดคล้องกัน จัดการแสดงโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ และภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทัง้ จัดการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์
เรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ และระบ�ำชุด จุฬาฯ อาศิรวาท เฉลิมฉลอง 99 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าชมกว่า 1,500 คน
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			(3) การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ “รายการจุฬาวาทิต”
ในปีนไี้ ด้รวมกิจกรรม “รายการจุฬาวาทิต” และ “รายการฟังดนตรีทจี่ ฬุ า” เป็น
รายการเดียวกัน จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันศุกร์แรกของเดือน สลับกันระหว่างรายการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทยแบบประเพณีนิยม กับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทั้งหมด 12 เดือน เช่น
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 191 ละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า  ครั้งที่ 192 ประชันเพลง บรรเลง
ปีพ่ าทย์ โดยได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากผูเ้ ข้าชมเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงผูเ้ ข้าชมชาวต่างชาติ ฟังดนตรีทจี่ ฬุ าฯ
กอไผ่หลายรัก และการแสดงของวง “Two of A kind” Sunny trio and Natt Buntita ซึง่ เป็นการบรรเลง
เพลงไทยโดยดนตรีแจ๊ส เป็นต้น   การรวมกิจกรรมเข้าด้วยกันท�ำให้มีฐานผู้เข้าชมเป็นประจ�ำมากขึ้นและ
หลากหลายขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่นิยมดนตรีและนาฏศิลป์ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
			(4) พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ เรือนไทยจุฬาฯ เป็นประจ�ำทุกปี ประมาณสัปดาห์แรก
ของเดือนสิงหาคม เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทย และสร้างความสามัคคีในหมู่นักดนตรี  
ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีสวดมนต์เย็น พิธีเลี้ยงพระเช้า และพิธีไหว้ครู
และครอบดนตรีไทยตามแบบอย่างธรรมเนียมปฏิบตั ิ โดย ดร.สิรชิ ยั ชาญ ฟักจ�ำรูญ ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ประกอบพิธี มีนิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ ร่วมงาน
ประมาณ 300 คน
			(5) กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
ด�ำเนินการเพือ่ อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นมรดกทรงคุณค่าของชาติ โดยในปีนี้
ประกอบด้วย
• การจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องสายปี่ชวา” ร่วมกับสาขาวิชา
ดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
• การจัดการสัมมนาทางวิชาการในงาน “วิศิษฏศิลปิน สรรพศิลป์สโมสร”
เรื่อง พระปรีชาญาณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• โครงการเชิดชูหกครูกลอง เป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดงดนตรี และ
นิทรรศการทีห่ อสมุดดนตรีไทย โดยได้รบั ความร่วมมือจากสาขาวิชาดุรยิ างค์ไทย
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ กรมศิ ล ปากร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ และ
คณะศิษย์ 6 ครูกลอง
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			(6) หอสมุดดนตรีไทย
สร้างขึ้นตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพือ่ จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านดนตรีไทยด้วยระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจาก
โครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยที่ด�ำเนินการมากว่า 25 ปี และได้รับมอบจากผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆ
ซึง่ หาได้ยากยิง่ ในปัจจุบนั   โดยให้บริการสืบค้น ฟังเพลงหรือชมวีดทิ ศั น์ จัดท�ำส�ำเนาโดยไม่ตอ้ งใช้สอื่ ต้นฉบับ
ให้บริการค้นคว้าหนังสือทางดนตรีไทย พืน้ ทีน่ ทิ รรศการถาวรจัดแสดงเครือ่ งดนตรีไทยปีพ่ าทย์ดกึ ด�ำบรรพ์
และนิทรรศการหมุนเวียน
ซึ่งในปีนี้ จัดนิทรรศการเชิดชูหกครูกลอง ซึ่งจัดแสดงประวัติ เครื่องดนตรี และ
โน้ตเพลงอันทรงคุณค่า มีผเู้ ข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจ�ำนวนมาก รวมไปถึงนักเรียนจากต่างจังหวัดทีข่ อมา
ทัศนศึกษา
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้จดั งาน “วิศษิ ฏศิลปิน สรรพศิลป์
สโมสร” ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของนิสิต นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั่วประเทศ หอสมุดดนตรีไทยมี
บทบาทเป็นอย่างมากในการให้บริการข้อมูลและจัดนิทรรศการ รวมไปถึงการจัดเสวนาวิชาการในงานดังกล่าว
			(7) การแสดงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่อเนือ่ งทัง้ ปี ทัง้ ในมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่สัญจรไปยังสถาบันอุดมศึกษาภายนอกและต่างจังหวัด นอกจากนี้ในระดับนานาชาติได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรทางดนตรีในต่างประเทศเชิญนักดนตรีทมี่ ชี อ่ื เสียงมาท�ำการแสดงและอบรมเฉพาะทาง
ของเครื่องดนตรีต่างๆ หลายครั้ง เช่น
•    การแสดงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ครั้ง
• การแสดงของวงเดอะวิโอลา เลิฟเวอร์ ซึ่งเป็นวงขนาดใหญ่วงเดียวใน
ประเทศไทย บรรเลงบทเพลงที่ปรับปรุงขึ้นเป็นการเฉพาะ ควบคุมและ
อ�ำนวยการโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทกั ษากร ศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย ในปีนจี้ ดั แสดงในชือ่ “บรรเลงบทเพลงล้านนา”
ในมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง และโครงการสัญจร ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1 ครั้ง ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และจังหวัดน่าน
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• การแสดงคณะนักร้องประสานเสียง โดยจัดเป็นการแสดง 2 ครั้ง อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร 1 ครัง้ และริเริม่ จัดค่ายนักร้องประสานเสียง เพือ่ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
และจัดแสดงร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักร้องประสานเสียง
หลายสถาบัน ณ ศูนย์เครือข่ายฯ จังหวัดสระบุรี
• เทศกาลชวนฟังเพลงบรรเลงทีจ่ ฬุ าฯ  “Art Music Fest” เป็นเทศกาลแสดง
ดนตรีตะวันตกในหลากหลายลักษณะ  จ�ำนวน 8 รายการแสดง
• การแสดงของวงเครื่องสายแห่งจุฬาฯ 1 ครั้ง
•   กิจกรรมทีร่ ว่ มกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ เช่น Thailand Flute
Festival , Ballet workshop and Concert ร่วมกับมูลนิธิดุริยางค์ซิมโฟนี
กรุงเทพฯ Music Diaries Concert ร่วมกับ YSTC และห้างสรรพสินค้า
Emquatier การแสดงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถาน
เอกอัครทูตกรุงกาฐมาณฑุ เป็นต้น
			(8) กิจกรรมพิเศษเพื่อระลึกบุคคลส�ำคัญ 		
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ และร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ ระลึกถึงบุคคลส�ำคัญของชาติ เช่น
• การแสดงคอนเสิรต์ “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า รอยพระจริยา” เพือ่ น้อม
ร�ำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรรายการแสดง มีผู้ร่วมงาน
ประมาณ 1,500 คน
• การแสดงคอนเสิร์ต “บทเพลงจามจุรี 100 ปี ครูแก้วอัจฉริยกุล” เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			(9) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทีร่ ว่ มและสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโดยส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม รายการแสดงทาง
ดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตก ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่หอแสดง
ดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม เช่น
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• Italian Festival ร่วมกับสถานทูตอิตาลี เช่น การแสดงดูโอเปียโน ไวโอลิน,
Mezzotono และ Giovanni Guidi Trio
• ประชุมนานาชาติและการแสดงดนตรีจาก Kunatachi College of Music
ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
• India, Thailand, and Asean: Contours of a Rejuvenated Relationship ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ
• SNU Korean music ensemble concerts
• The Astor Klezmer Trio ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถานทูต
เบลเยียม
• เปิดตัวหนังสือของ ม.ร.ว. จัตมุ งคล โสณกุล ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
• คอนเสิรต์ “เสียงเพลงในสายพิณ” เนือ่ งในวาระครบร้อยปีฮาร์พพระจุฑาธุช
ร่วมกับศูนย์ฮาร์พต�ำหนักประถม
• Big Band Connection from Regensburg, Germany ร่วมกับสมาคม
ไทย-เยอรมัน
• 3rd Thailand International Harp Festival and Youth Competition
2016 ร่วมกับศูนย์ฮาร์พต�ำหนักประถม
1.1.2		งานด้านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์
มหาวิท ยาลัยจัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด ด� ำ เนิ นการ
พิพธิ ภัณฑ์ รวบรวม อนุรกั ษ์ เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า โดยการด�ำเนินงานหลายรูปแบบ ได้แก่
				(1) โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยด�ำเนินโครงการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี จนนับได้ว่าเป็นแหล่งสะสม
งานศิลปกรรมที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาประวัติศาสตร์
ศิลปกรรมร่วมสมัย แสดงพัฒนาการของวงการศิลปะได้ในระดับหนึ่ง และจะสามารถแสดงพัฒนาการ
อันต่อเนือ่ งต่อไปในอนาคต ซึง่ ในปีนไี้ ด้ดำ� เนินการจัดหาผลงานศิลปกรรมของศิลปินครองศักดิ์ จุฬามรกต
ในชุดภาพ “ธรรมชาติสนทนา” จ�ำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยผลงาน 23 ชิ้น) ซึ่งเป็นผลงานวาดเส้นแนว
เหมือนจริง (Realistic) ทีแ่ สดงถึงความงดงามของธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ก้อนหิน และทิวทัศน์ การวาดเส้น
ที่ลงรายละเอียดพร้อมพื้นผิวดุจสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
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			(2) หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารจามจุรี 8 เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์
งานศิลปะของนิสิต นักศึกษา บุคลากร ศิลปินและวงการศิลปะในประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ มุ่งหวังประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ และเรขศิลป์ ฯลฯ เป็นหลัก  
ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนิทรรศการหมุนเวียนประมาณ 37 นิทรรศการต่อปี และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ชื่นชม
งานศิลปะและกลุ่มศิลปินในระดับชาติและนานาชาติ
			(3) นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
เป็นห้องนิทรรศการขนาดใหญ่บริเวณด้านซ้ายของอาคารศิลปวัฒนธรรม มีพนื้ ที่
การจัดแสดงประมาณ 345 ตารางเมตร การจัดแสดงนิทรรศการภายในห้องนิทรรศสถานนั้น เน้นการจัด
แสดงผลงานของศิลปินระดับผู้ทรงคุณวุฒิและงานศิลปะขององค์กรระดับนานาชาติ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดแสดงนิทรรศการส�ำคัญ อาทิ
• นิทรรศการเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ คุณประเสริฐ “อุบตั อิ กั ษร
ไทยวิจติ ร” ศิลปิน/ผูจ้ ดั แสดงผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ คุณประเสริฐ
• นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครัง้ ที่ 4 จัดแสดงผลงาน ผูบ้ ริหารและคณาจารย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิทรรศการ “100 พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
จัดแสดงผลงาน อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
• นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ “จุฬาฯ
พาก้าวไกล” จัดแสดงผลงาน ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์
		
(4) พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัย
อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดแสดงเกียรติประวัติและความ
เกี่ยวเนื่องกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมตามล�ำดับ ปัจจุบันเป็นสถานที่ต้อนรับผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย
จากส่วนงานต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ผูเ้ ยีย่ มชมมหาวิทยาลัย และผูร้ บั เชิญของคณะและสถาบันต่างๆ มีการ
ให้บริการในรูปแบบน�ำชมแบบหมูค่ ณะ และแบบชมนิทรรศการด้วยตนเอง โดยมีพนื้ ทีจ่ ำ� นวน 4 ชัน้ ดังนี้
อาคาร ชั้น1 “ห้องนิทรรศการหมุนเวียน” จัดแสดงผลงานศิลปะของนิสิต
คณาจารย์ และบุคลากร ด้านทัศนศิลป์ ออกแบบเรขศิลป์ แฟชัน่ เซรามิก และงานด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ
หมุนเวียนประมาณ 12 นิทรรศการต่อปี  ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559 115

CU

Chulalongkorn
University

116 รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559

CU

Chulalongkorn
University

• นิทรรศการ “Line Thai .. ร้อย ปัก รักษ์ ไทย” โดย อ.ดร.ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์
ลักษณะงานออกแบบแฟชั่น สร้างสรรค์ผืนผ้าจากเส้นสายและลวดลาย
ทีเ่ กิดจากศิลปะและวัฒนธรรมการร้อยดอกไม้ของไทย ใช้กรรมวิธใี นเชิงงาน
ผ้า ด้วยการ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ในแบบต่างๆ
• นิทรรศการ “Strangers like me” โดย นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ลักษณะงาน ออกแบบ 3 มิติ
• นิทรรศการ “อินเนอร์” โดย นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ลักษณะงาน จิตรกรรมและวาดเส้น
• นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ส�ำหรับครู “Ctrl+P” (Ctrl+P PRINTMAKING
EXHIBITION) โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ลักษณะงานภาพพิมพ์
อาคาร ชั้น 2 - 4 จัดให้เป็นห้องนิทรรศการถาวร โดยแบ่งเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ โดย
ชั้น 2 ห้อง “ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย” บอกเล่าเรื่องราวและพัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  
ชัน้ 3 ห้อง“อุทยานจามจุร”ี จัดแสดงแบบจ�ำลอง (Model) ของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย แบ่งตามยุคสมัย
ของการก่อสร้างพร้อมข้อมูลประกอบ และชั้น 4 ห้อง “ร้อยเรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ”
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			(5) พิพิธภัณฑ์พระต�ำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
พระต�ำหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล�ำ้ ค่าของแผ่นดิน
ทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั เกียรติให้เป็นผูส้ บื ทอดและพิทกั ษ์รกั ษา โดยท�ำการบูรณะและจัดแสดงเป็นพิพธิ ภัณฑ์
สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆ และด�ำเนินการ
โครงการดาราภิรมย์สัญจรน�ำนักเรียน นักศึกษาชุมชนโดยรอบพระต�ำหนักฯ ไปทัศนศึกษาเรื่องราว
อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานวันส�ำคัญ 4 งาน คือ กิจกรรมวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี กิจกรรมวันคล้าย
วันประสูติ กิจกรรมงานปีใหม่เมืองและฉลองกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และงานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
ทีเ่ กีย่ วข้อง กิจกรรมดาราภิรมย์สญ
ั จร และงานนิทรรศการประจ�ำปี จ�ำนวน 3 ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม
สืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมประมาณ 16 กิจกรรมต่อปี มีผู้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
จ�ำนวน 43 คณะ และมีผู้เข้าชมและร่วมงานของพิพิธภัณฑ์กว่า 30,000 คน
			(6) พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
พระจุฑาธุชราชฐานเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึน้ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ในปี พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งสถานี
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วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกนิสิตประมาณ 5 ไร่ พื้นที่อีกประมาณ 219 ไร่ ประกอบด้วย
อาคารต่างๆ 5 หลัง สระ บ่อ ธาร พุ น�้ำตก 27 แห่ง บันได 21 บันได สวน ถ�้ำ และทางเดิน ล้วนแต่เป็น
ชื่อพระราชทานทั้งสิ้น จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในปี 2559 มี ก ารเปิ ด พื้ น ที่ แ ละปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ จากความร่ ว มมื อ ของ
กรมศิลปากร ท�ำให้มีพื้นที่ที่สามารถเข้าชมเพิ่มเติม ส่วนการด�ำเนินงานประจ�ำได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานวันวิสาขบุรณมี ตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาพระราชฐาน กิจกรรมวันปิยมหาราช และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชฐานแก่นักเรียน
ชาวบ้าน หน่วยงานราชการบนเกาะสีชงั การจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพือ่ เสริมสร้างความสนใจในเชิงอนุรกั ษ์
แก่เยาวชนของชาติ มีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรม ประมาณ 180,000 คน  
			(7) เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสร้างขึน้ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญทีจ่ ะเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรม
ไทยร่วมกับชุมชนโดยรอบจึงก�ำหนดให้มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในแง่ที่มีส่วนซึมซาบเข้าไปในวิถีการ
ด�ำรงชีวิตของสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนของชาติ ประกอบกับความคิดที่จะสร้างสรรค์ถาวรวัตถุ
เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก รวมทัง้ ในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหมู่อาคารเรือนไทยที่งดงาม เป็นการ
สืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทยไว้ให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมในชุมชน
มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งข้อมูลทางดนตรีไทยในรูปแบบต่างๆ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรีและนาฏยศิลป์ที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งในปี 2559 อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสวนต้นไม้ในวรรณคดี เพื่อเพิ่มความงดงามและคุณค่าของเรือนไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			(8) โครงการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีผลงานศิลปกรรมและสิ่งทรงคุณค่าเป็นจ�ำนวนมากตามช่วง
เวลาต่างๆ ของประวัตศิ าสตร์ จึงมีโครงการอนุรกั ษ์ผลงานศิลปกรรมทรงคุณค่าเพือ่ ให้คงอยูย่ าวนาน เพราะ
มักเป็นของเปราะบาง การจะซ่อมแซมสงวนรักษานั้น ต้องระวังมิให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิม และ
การท�ำขึ้นใหม่เป็นการท�ำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและโบราณวัตถุของสิ่งของนั้นๆ  ในการ
ด�ำเนินงานอนุรักษ์จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�ำเนินงานอนุรักษ์ภาพพระบรม
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สาทิสลักษณ์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ ทีท่ รงคุณค่าและวาดโดยศิลปินผูม้ ชี อื่ เสียง
หลายภาพจนสมบูรณ์และเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้ระยะเวลาด�ำเนินงานเกือบสองปีเต็ม  ในปี 2559 ได้ท�ำการ
อนุรักษ์ภาพผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จ�ำนวน 3 ภาพ คือ ภาพชื่อ
“ทางสายกลางหมายเลข 1, หมายเลข 2, และหมายเลข 3” เสร็จสิ้นเรียบร้อย
		
(9) โครงการทัศนามหาวิทยาลัย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต ้ อ งการเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาคมจุ ฬ าฯ และผู ้ ที่ ม าเยี่ ย มชม
มหาวิทยาลัย ได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราว ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย มีความสะดวกและมีความสมบูรณ์ โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำสิ่งพิมพ์ที่ใช้ชื่อว่า“เตร็ดเตร่ใน
จุฬาฯ” เป็นเอกสารแนะน�ำมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ในปี 2559 ประกอบด้วย
• เตร็ดเตร่ในจุฬาฯ 3 “ชิมได้ทุกวัน” มีเนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยทั้งใน
บริเวณและรอบมหาวิทยาลัย
• เตร็ดเตร่ในจุฬาฯ 4 “สุขกาย สุขใจ ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนบริการทางด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพใจ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์สุขภาพ ศูนย์
บริการสุขภาวะนิสติ โรงพยาบาลทันตแพทย์ ธรรมสถาน และการบริการอืน่ ๆ
เช่น โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นต้น
			(10) งานจัดท�ำสื่อต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยจัดท�ำสือ่ ประเภทต่างๆ เพือ่ เผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ออกสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ และเป็นของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ไปสู่สังคมโลกต่อไป ในปี 2559 ประกอบด้วย
• แผ่นวีดิทัศน์ปี่พาทย์ดึกด�ำบรรพ์ 1 ชุด จ�ำนวน 2,000 แผ่น
• ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปี 2559
• สมุดบันทึกประจ�ำปี 2559
• หนังสือ 100 เรื่องจามจุรี ร้อยปีจุฬาฯ (ภาษาอังกฤษ) จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• หนังสือ 100 พันธ์ุพฤกษา 100 ปีจุฬาฯ จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• หนังสือ “อุบัติอักษรไทยวิจิตร”จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• หนังสือกฐินทาน : ปทุมวนาราม จ�ำนวน 1,500 เล่ม
• หนังสือพระราชพิธกี อ่ พระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนจ�ำนวน 1,000 เล่ม
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1.1.3 งานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลัก
ท�ำหน้าที่ดูแลงานด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านจัดการเอกสารและวัตถุ
ทรงคุณค่า โครงการอบรมสัมมนาและการเผยแพร่เกีย่ วกับผลงาน วันส�ำคัญ และบุคคลส�ำคัญของมหาวิทยาลัย  
การเฉลิมพระเกียรติคุณองค์พระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้อง และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ในปี 2559 การปรับปรุงภายนอกอาคารจักรพงษ์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างตกแต่ง
ภายในอาคาร ทั้งนี้ มีการด�ำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ได้แก่
			(1) นิทรรศการเผยแพร่
มหาวิทยาลัยจัดให้อาคารจักรพงษ์ เป็นอาคารเก่าทรงคุณค่า ส�ำหรับจัดแสดง
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การอุดมศึกษาไทย ก�ำเนิดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ ได้จัดนิทรรศการ เรื่อง 100 ปีแห่งการก่อพระฤกษ์
โรงเรียนข้าราชการพลเรือน และนิทรรศการประวัติความเป็นมาของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมี
ผู้สนใจเข้าชมเป็นประจ�ำทุกวัน
			(2) รายการวิทยุ
รายการ “รู้ลึก รู้ชัดกับหอประวัติจุฬาฯ” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.05-12.30 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติจุฬาฯ ประวัติการอุดมศึกษาของ
ไทย เรื่องราวเหตุการณ์ส�ำคัญในอดีตถึงปัจจุบันของจุฬาฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�ำนวน 52 ครั้ง
			(3) งานให้บริการสืบค้นข้อมูล
ส่วนจัดเก็บเอกสารส�ำคัญและวัตถุทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยที่ชั้น 15 ของ
อาคารบรมราชกุมารี เปิดให้ผู้สนใจเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ในวันเวลาปฏิบัติงานทุกวัน โดยมีส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และผูส้ นใจเข้าค้นคว้าและขอรับบริการจ�ำนวนมาก เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดท�ำประวัตสิ ว่ นงาน
หนังสือ และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ
			(4) งานช�ำระเอกสารและโครงการพัฒนาจดหมายเหตุ
หอประวัติมีข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งมีลักษณะและประเภทของเอกสารแตกต่างช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ จึงมีการด�ำเนินการช�ำระเอกสารและพัฒนาการจัดเก็บจดหมายเหตุ เพื่อ
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เตรียมการให้มีความสมบูรณ์เป็นมาตรฐานระดับชาติเมื่อครบวาระ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการช�ำระเอกสาร รวมทัง้ เตรียมการจัดท�ำระบบในการจัดเก็บ และให้บริการ
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการอนุรกั ษ์เอกสาร ภาพ วัตถุทรงคุณค่า จ�ำนวนมาก และจัดท�ำส�ำเนาด้วยสือ่ มัลติมเี ดีย
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและให้บริการ

1.2

ศาสนาและคุณธรรม

มหาวิทยาลัยด�ำเนินกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและเผยแพร่คุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ
มุง่ เสริมสร้างให้ประชาคมจุฬาฯ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
โดยจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม การสถาปนาองค์ความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา
ให้ซึมซาบเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการด�ำเนินชีวิต โดยมหาวิทยาลัยมอบให้ธรรมสถานสังกัดส�ำนักบริหาร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมรั บ ผิ ด ชอบหลั ก นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย์ พุ ท ธศาสน์ ศึ ก ษาดู แ ลกิ จ กรรมวิ ช าการทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้
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1.2.1		กิจกรรมทางศาสนาที่ด�ำเนินการเป็นประจ�ำต่อเนื่อง
		
		(1) กิจกรรมเนื่องด้วยวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรกั ษ์ประเพณีทดี่ งี ามทางศาสนา มุง่ หวังให้เป็นโอกาส
ในการกล่อมเกลาจิตใจ และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา ตลอดจนเป็นสือ่ รวมใจให้เกิดความสมัครสมานและ
สามัคคีในหมู่นิสิตและบุคลากร และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้
• งานมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารธรรมสถาน มีผรู้ ว่ มงานประมาณ
400 คน
• งานวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารธรรมสถาน มีผู้ร่วมงาน
ประมาณ 250 คน
• งานอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารธรรมสถาน มีผู้ร่วมงาน
ประมาณ 200 คน
• งานหล่อเทียนจ�ำน�ำพรรษา 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน
มีผรู้ ว่ มงานตลอดทัง้ วันไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน น�ำเทียนไปถวายวัดมกุฏคีรวี นั
และวัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา และถวายวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
มีผู้ร่วมเดินทางไปถวายเทียน 297 คน
• โครงการอบรมธรรม “เบิกบานด้วยโมกขธรรม” ในช่วงเข้าพรรษา เชิญชวน
นิสติ และชาวจุฬาฯ ร่วมกันตัง้ จิตงดเว้นอบายมุข ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดพาไปสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า-เย็น เดินจงกรม ท�ำสมาธิ
สนทนาและฟังธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ทุกวันเสาร์
เวลา 8.30 - 16.00 น. รวม 12 ครัง้ มีผรู้ ว่ มโครงการแต่ละครัง้ จ�ำนวน 71 คน
			(2) กิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม
จัดการบรรยายและอบรมด้านปฏิบตั ิ ทุกวันท�ำการ เวลา 17.00 - 19.00 น. และ
ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ อาคารธรรมสถาน (ยกเว้นเดือนพฤษภาคมและธันวาคมของปี) เพือ่
ให้ความรู้และแนะน�ำการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง รู้รอบ รู้ลึก ถึงแก่นแท้ของหลักธรรมในศาสนา
รวม 273 ครั้ง (546 ชั่วโมง) มีผู้เข้าฟังครั้งละประมาณ 15 - 45 คน บันทึกเสียงในระบบ MP3 เผยแพร่
ในเว็บไซต์ www.dharma-centre.chula.ac.th มีวิทยากรหลัก คือ ศ.กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล
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น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย พระเมธิโนภิกขุ (วิโมกข์) พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน พญ.อมรา มลิลา  
อ.ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ อ.การ์ตาร์รี ซิงห์   ภก.กิตติ รัตนศรีวจิ ติ ร อ.ทวีศกั ดิ์ คุรจุ ติ ธรรม อ.ผดุง ลาภานันต์  
นพ.กนก พฤฒิวทัญญู ครูแฟง ภก.วิชิต แวดวงธรรม คุณชุติธร มัลลิกะมาส คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี
คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์   อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม  อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล อ.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี และ
ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ
			(3) โครงการธรรมทัศนาจร
เป็นการพาสมาชิกไปรู้จักพระภิกษุและบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในวัด
สถานศึกษา และสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมทีน่ า่ สนใจและเป็นทีย่ อมรับในสังคม เพือ่ เปิดมิตกิ ารศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
ให้กว้างขวางขึ้น ฟังธรรม บ�ำเพ็ญบุญ ถวายสังฆทานร่วมกัน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่ส�ำคัญ
และน่าสนใจ
• ครั้งที่ 1 ไปส�ำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (พระอาจารย์สมชาติ
ธมฺมโชโต), วัดศรีเทพนิมิตวราราม จ.สระบุรี (พระครูภาวนาวิทยาคม วิชา
อภินนฺโท เจ้าอาวาส) และวัดมหาโพธิธรรม จ.สระบุรี วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม
2558 มีผู้เข้าร่วม 76 คน
• ครั้งที่ 2 ไปวัดป่าเพิ่มบุญ (พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญญกาโม เจ้าอาวาส)
และวั ด ถ�้ ำ ซั บ มื ด (พระอาจารย์ สุ ป รั ช ญ์ ชั ย โสภณสี โ ล รั ก ษาการแทน
เจ้าอาวาส) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 มี
ผู้เข้าร่วม 122 คน
			(4) โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระนิสิต ภาคฤดูร้อน
มุ่งหวังให้กุลบุตรได้ใกล้ชิดกับพระศาสนา ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
เป็นการสร้างศาสนทายาทที่ส�ำคัญ  โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 25 ที่ธรรมสถานฯ แผนกศานติธรรม สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น มีการจัดปฐมนิเทศ ใน
วันที่ 9 เมษายน 2559 เข้ารักษาอุโบสถศีล อบรมธรรมและฝึกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2559 พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดเขาแผงม้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
และอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีนิสิตสมัครบรรพชาและอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ 6 รูป และมีญาติมิตรร่วมงาน ประมาณ 50 คน
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			(5) โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม
ในลักษณะอบรมความรู้และประสบการณ์ทางธรรม ส�ำหรับบุคลากรและ
นิสิตจุฬาฯ 2 ครั้ง
• ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “กรรมฐานเพือ่ การเสริมสร้างความสุขของชีวติ ” ณ วัดป่าภาวนาวิเวก
จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 มีบคุ ลากรสมัครเข้ารับการ
อบรม 32 คน  
• ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปฏิบัติธรรม (ท�ำไม?-อย่างไร?)” วันศุกร์ที่ 22 - 24 เมษายน
2559 ณ วัดป่าเพิ่มบุญ จ.นครราชสีมา มีบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 40 คน
			(6) งานบริการห้องสมุด
เพือ่ เป็นแหล่งรองรับการศึกษาค้นคว้าเพิม่ พูนความรอบรูใ้ นหลักธรรมของศาสนา
ต่าง ๆ ให้บริการหนังสือและแถบบันทึกเสียงธรรมะ สามารถใช้บริการในห้องสมุดและยืมไปอ่าน-ฟังทีบ่ า้ น
มีหนังสือธรรมะของศาสนาพุทธกว่า 9,400 รายการ และของศาสนาอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ มีสมาชิก
มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10 คน
			(7) นิทรรศการและจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่
จัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลประจ�ำวันส�ำคัญทางศาสนา
ณ บริเวณรอบห้องโถง อาคารธรรมสถาน จุฬาฯ ได้แก่
• นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “การทดแทนบุญคุณบุพการี”
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ชมประมาณ 200 คน
• นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “ทุกชีวติ มีเวลาอันจ�ำกัด”
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ชมประมาณ 200 คน
• นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เรื่อง “ค�ำคมธรรมะ ข้อคิดดีๆ ให้
แสงธรรมน�ำชีวิต” ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2559 มีผู้ชม
ประมาณ 200 คน
• นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เรื่อง “ความส�ำคัญของวิสาขบูชา”
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 12 กรกฎาคม 2559 มีผชู้ มประมาณ 300 คน
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• นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชา
เรื่อง “พุทธพจน์ : ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง
30 สิงหาคม 2559 มีผู้ชมประมาณ 300 คน
นอกจากนั้นได้จัดพิมพ์สารธรรมสถาน 6 ครั้งๆ ละ 1,500 เล่ม เพื่อเผยแผ่
ค�ำสอนของศาสนาต่างๆ และเป็นสื่อกลางส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิก มีผู้รับวารสารเป็นประจ�ำ 
จ�ำนวนมากกว่า 1,200 ราย
1.2.2		กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์ความรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
โดยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประชุมเสวนาทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ ด�ำเนินการ
ผ่านส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันมอบหมายให้ศนู ย์พทุ ธศาสน์ศกึ ษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
เพื่อการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาและการน�ำพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กับ
วิชาการทางโลกในปัจจุบัน อันเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา
และให้เป็นปัญญาของแผ่นดิน เป็นที่ยกย่องในวงวิชาการ
			(1) การส่งเสริมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงลึกและเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นการสืบทอดและ
สร้างสานวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา โดยในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจะตีพิมพ์
เป็นบทความวิจัย ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ และวารสาร The
Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.cubs.chula.ac.th
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทยใน
มิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง รูปแบบและวิธกี ารทางธุรกิจกับพุทธพาณิชย์ในสถาบันพระพุทธศาสนา  เรือ่ ง พระสงฆ์
ท�ำผิดพระวินัยและกฎหมาย: จุดอ่อนและวิธีแก้ไข และ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
ในมิติวัฒนธรรม
			(2) การจัดพิมพ์วารสารพุทธศาสน์ศึกษา
“วารสารพุทธศาสน์ศึกษา” และวารสาร “The Chulalongkorn Journal of
Buddhist Studies” เป็นวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง จัดพิมพ์เผยแพร่และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cubs.chula.ac.th โดยวารสารพุทธศาสน์
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ศึกษาได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในระดับประเทศ ตีพิมพ์บทความที่มาจากงานวิจัยและบทความของ
นักวิชาการที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน  ในปี 2559 มีการจัดพิมพ์ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่
22 ฉบับที่ 3 และปีที่ 23 ฉบับที่ 1 และ 2 จ�ำนวนฉบับละ 500 เล่ม และจัดพิมพ์วารสาร The Chulalongkorn
Journal of Buddhist Studies Volume 10, 2016 จ�ำนวน 300 เล่ม

2 กิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ด�ำเนินการโดย
หน่วยงานต่างๆ
นอกเหนือจากหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการด�ำเนินการด้านท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ยังมีการจัดกิจกรรมในรายหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ จ�ำแนกเป็นประเภทต่างๆ
ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นฤมิตศิลป์ ทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์) ด้านศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยภาพรวมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม จ�ำนวน 546 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,188 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะที่
สามารถนับได้) จ�ำนวน 203,413 คน รายละเอียดจ�ำแนกรายหน่วยงานได้ ดังนี้
หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

จ�ำนวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนา
19
10
15
41
5
26
10
5
21
62

จ�ำนวนครั้ง
98
19
15
41
5
43
10
5
21
150

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
4,500
1,343
2,198
7,748
442
6,768
842
535
2,513
3,390
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หน่วยงาน

จ�ำนวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนา

จ�ำนวนครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7

7

300

คณะอักษรศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

46
36

314
36

127,665
6,200

คณะครุศาสตร์

34

75

6,392

คณะนิติศาสตร์

13

13

1,489

คณะนิเทศศาสตร์

15

18

1,036

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

52

77

15,278

คณะเศรษฐศาสตร์

11

58

3,370

คณะรัฐศาสตร์

17

17

1,298

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

10

10

199

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

2

2

613

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

1

15

766

ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

3

3

100

สถาบันการขนส่ง

6

6

15

สถาบันวิจัยสังคม

9

46

468

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

5

5

200

สถาบันภาษา

14

14

580

สถาบันเอเชียศึกษา

17
3

17
3

110
177

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ

13

13

132

สถาบันวิจัยพลังงาน

4

4

35

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

4

4

36

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

8

8

6,350

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2

16

325

รวม

546

1,188

203,413

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์
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การบริหารทั่วไป
การบริหารงานทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมโครงสร้างพืน้ ฐานหลักทีจ่ ำ� เป็นต่อการบริหาร
องค์กร เพื่อให้สามารถด�ำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยได้บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการผลักดันนโยบายการบริหารต่างๆ ผลการด�ำเนินงานประกอบด้วย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารระบบกายภาพ การจัดการทรัพย์สิน และการด�ำเนินงานในส่วนภูมิภาคของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร การพัฒนาบุคลากร สิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์
การด�ำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบงานบุคคล และ
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
ชั้นน�ำด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลงานคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบการ
บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.1

ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร/วุฒิการศึกษา
(ปริญญา)
รวม
สายวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน
พนักงานวิสามัญ
ผู้มีความรู้ความสามารถ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ

เอก
2,171
2,132
549
43
1,517
9
8
6

โท

ตรี

1,182
567
135
22
377
11
6
16

2,464
143
15
16
87
7
3
15

ต�่ำกว่าตรี
2,030

รวม
7,847
2,842
699
81
1,981
27
17
37
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ประเภทบุคลากร/วุฒิการศึกษา
(ปริญญา)
สายปฏิบัติการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน
พนักงาน รปภ.
พนักงานวิสามัญ
ลูกจ้างประจ�ำเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลูกจ้างประจ�ำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

เอก

โท

ตรี

ต�่ำกว่าตรี

39
8
17
10

615
82
211
304

2,321
146
924
1,126

4

10

24
29
72

8

รวม

2,030
44
777
339
181
11
465
213

5,005
280
1,929
1,779
181
49
494
293

บุคลากรสายวิชาการ 2,842 คน จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา และต�ำแหน่งทางวิชาการได้ดังตารางต่อไปนี้
วุฒิการศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์ประจ�ำ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
อาจารย์ นัก
รอง
ผู
ช
้
ว
่
ย
เอก
โท
ตรี ศาสตราจารย์
สาธิต วิจัย
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ อาจารย์

121
18
127
23
25
27
96
376
84
48
375
19
254
25
53
46
47

175
5
26
19
18
17
19
9
10
29
6
27
21
4
46
5

53
1
27
1

22
6
1
3
2
2

5

7
6
1
1
3
59
4
5
29
2
15
6
4
1

1
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24
1
42
5
5
7
22
142
23
21
105
4
108
12
15
16
5

77
7
62
10
16
12
41
92
36
18
146
6
104
15
20
49
23

123
16
69
22
21
7
47
117
36
15
126
13
56
15
18
26
25

120

7

1

รวม
349
24
180
43
43
27
113
417
99
59
406
25
283
48
57
92
53

CU
วุฒิการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ว.ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ว.วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ส�ำนักวิชาทรัพยากรฯ
สถาบันการขนส่ง
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ
สถาบันไทยศึกษา
สถาบันภาษา
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน�ำ้
สถาบันวิจัยพลังงาน
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม
สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

1.2

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์ประจ�ำ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
อาจารย์ นัก
รอง
ผู้ช่วย อาจารย์ สาธิต วิจัย
เอก
โท
ตรี ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

104 21
115 65
1
10
21
1
17
9
1
10
1
1
27
43
4
5
12
13
7
3
8
2,132 567
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4
7

9
5
1
1
8
3

13

143

8
183

38
20

46
60

35
102

3
7
2
1

2
5
6

3
2
5
8

2

4

3

2

20

61
2

1
1

2
2

4
5
4

634

881

986

รวม

1

120

129
187
1
1
10
22
1
17
9
1
1
2
11
1
1
83
2
4
5
5
5
12
5
13
3
7
3
3
8
38 2,842

การพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยก�ำหนดมาตรการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านบริหารจัดการและสมรรถนะด้านวิชาชีพบุคลากรทุกระดับให้เต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำคัญ อาทิ การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา การจัดการความรู้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บคุ ลากรในวิชาชีพต่างๆ การให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ทนุ การศึกษาต่อ
เป็นต้น การด�ำเนินงานมีทั้งที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเอง และสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการ
หรือให้ไปฝึกอบรมภายนอกเพิ่มเติม
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559 133

CU

Chulalongkorn
University

1.2.2 กลุม่ กิจกรรมการพัฒนา จ�ำนวนหลักสูตร จ�ำนวนครัง้ จ�ำนวนชัว่ โมง จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม
     และจ�ำนวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา
ผู้เข้าร่วม ผู้ผ่านกระบวนการ
พัฒนา (นับซ�้ำ)
(นับซ�้ำ)
(คน-ครั้ง)
(คน-ครั้ง)

หลักสูตร

ครั้ง

ชั่วโมงรวม
ของหลักสูตร

98

195

1,514.00

8,656

8,428

โครงการยกเครื่องเรื่อง HR (Employee of Chice)
(CU-ERP / ปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ / กิจกรรมแรกพบ /
ปฐมนิเทศอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรใหม่ / สัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง / ซ้อมอัคคีภัย และอื่น ๆ)

58

88

1,089.75

3,931

3,842

โครงการ KON-DEE-CU  
(เกษียณอายุราชการ / รางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ”/
ทุนศึกษาปริญญาโท สายปฏิบัติการ / ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ)

1

7

95.50

621

621

โครงการการจัดการความรู้ (KM)
(กิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
สายปฏิบัติการ)

39

100

328.75

4,104

3,965

2. การพัฒนาบุคลากรที่ส่วนงานต่างๆ ด�ำเนินการ

2,866

2,866

136,638.74

12,453

12,453

2,964

3,061

138,152.74

21,109

20,881

กลุ่มหลักสูตร
1. การพัฒนาที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ด�ำเนินการ

รวมทุกกลุ่มหลักสูตร
สาย

จ�ำนวนหลักสูตร
(ท�ำได้)1

จ�ำนวนครั้ง
ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
(ท�ำได้)1 พัฒนา (นับซ�้ำ) (คน-ครั้ง)

ชั่วโมงรวมผู้เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่
ได้รับการพัฒนา2

สายวิชาการ

2,403

2,430

5,370

178,217.41

33.19

สายปฏิบัติการ

771

861

15,739

112,574.50

7.15

รวมทุกสาย

3,174

3,291

21,109

290,791.91

13.78

หมายเหตุ 1. จ�ำนวนหลักสูตร/จ�ำนวนครั้ง เป็นการนับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบางหลักสูตรมีทั้งสายวิชาการและปฏิบัติการเข้าร่วม
    จึงท�ำให้ตัวเลขในตารางด้านล่าง มากกว่าตารางด้านบน
2. จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรได้รับการพัฒนา ค�ำนวณจากสัดส่วนจ�ำนวนชั่วโมงรวมผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ต่อจ�ำนวน
    บุคลากรที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา (นับซ�้ำ) คน-ครั้ง

1.2.3 จ�ำนวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยผ่านการพัฒนา 21,109
คน-ครัง้ คิดเป็นบุคลากรจริง 8,448 คน (ร้อยละ 66.97 ของบุคลากร) (ใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบจากฐานข้อมูล
บุคลากร CUERP-HR)
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ผู้ผ่านการพัฒนา (นับหัวจริง) (คน)
มีต�ำแหน่ง
บริหาร

คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่

รวม

จ�ำนวนบุคลากรจริง
ในฐานข้อมูล ณ
30 ก.ย.59 (คน)
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% ที่ได้รับ*
การพัฒนา

สายวิชาการ

5,370

104

1,552

1,656

2,983

55.51

สายปฏิบัติการ

15,739

237

3,765

4,002

5,465

73.23

รวมทุกสาย

21,109

341

5,317

5,658

8,448

66.97

หมายเหตุ ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา ค�ำนวณจากสัดส่วนจ�ำนวนบุคลากรทีผ่ า่ นการพัฒนานับไม่ซำ 
�้ (นับหัวจริง) ต่อจ�ำนวนบุคลากร
ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (CUERP-HR)

(หน่วย:คน-ครั้ง)
สายปฏิบัติการ

สายวิชาการ
ระดับ
(ย่อย)

ผู้ผ่าน
(นับซ�้ำ)

ผู้ผ่าน
นับหัว
จริง

จ�ำนวนบุคลากร % ได้รับ
จริงในระบบ
การ
CUHR
พัฒนา

A-1

122

13

25

A-2

218

63

A-3

884

A-4

ระดับ
(ย่อย)

ผู้ผ่าน
(นับซ�้ำ)

ผู้ผ่าน
นับหัว
จริง

52.00

P3

41

5

5

100.00

107

58.88

P4

290

25

27

92.59

252

405

62.22

P5

1,236

145

168

86.31

1,349

391

620

63.06

P6

693

129

156

82.69

A-5

1,229

453

812

55.79

P7

7,185

1,582

2,220

71.26

AR-5

179

31

40

77.50

P8

2,455

708

903

78.41

AD

35

27

138

19.57

P9

567

239

580

41.21

L1

1

1

3

33.33

ข้าราชการ/
ลูกจ้าง

1,353

425

833

51.02

ข้าราชการ/ 3,272
ลูกจ้าง

1,169

1,406

83.14

รวม

5,370

1,656

2,983

55.51

4,002

5,465

73.23

1

รวม

15,739

จ�ำนวนบุคลากร % ได้รบั 1
การ
จริงในระบบ
พั
ฒนา
CUHR

หมายเหตุ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ค�ำนวณสัดส่วนจ�ำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนานับไม่ซ�้ำ (นับหัวจริง) ต่อจ�ำนวนบุคลากร
ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (CUERP-HR)

1.3

สิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์

1.3.1 สวัสดิการเงินกู้ สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย
1) สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ มีบุคลากรขอกู้ 127 คน เป็นเงินประมาณ
200.55 ล้านบาท
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2) สวัสดิการเงินกู้ธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม และธนาคารทหารไทย มีบุคลากรขอกู้รวม 408 คน ประมาณ 632.58
ล้านบาท
1.3.2 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยมีสมาชิก 5,006 คน และหน่วยงาน
อื่นๆ อีก 404 คน
1.3.3 สวัสดิการหอพัก
1) หอพักวิทยนิเวศน์ 14 ชั้น 252 ห้อง แบ่งเป็น ประเภทรายเดือนส�ำหรับบุคลากร
ที่มีความจ�ำเป็น มีผู้พักอาศัย 94 ราย และรายวันส�ำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกที่มีกิจกรรม
ในจุฬาฯ 63 ห้อง
2) หอพักจุฬานิเวศน์ มีผู้พักอาศัย 87 ราย เป็นห้องโสดคู่หญิง 66 ราย คู่ชาย 13 ราย
คู่สมรส 8 ราย
3) หอพักจุฬานิวาส 15 ชัน้ 196 ห้อง ส�ำหรับบุคลากรต�ำแหน่งคนงาน เจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัย นักการภารโรง ช่าง ฯลฯ มีผู้พักอาศัยห้องครอบครัว 162 ราย และห้องพักรวม 56 ราย
1.3.4 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) มีบุคลากร
เป็นสมาชิก 2,682 คน และผู้ที่ยื่นกู้ ช.พ.ค. 597 คน
1.3.5 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่
กรรม (ช.พ.ส.) มีสมาชิก 336 คน และผู้ที่ยื่นกู้ 1 คน
1.3.5 สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  บุคลากรที่น�ำบุตรเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 86 คน เป็นจ�ำนวนบุตร
86 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 5 คน เป็นจ�ำนวนบุตร 5 คน
-  มหาวิทยาลัยจ่ายเงินอุดหนุนฯ ส�ำหรับบุตรบุคลากร คนละ 7,000 บาท/คน/ปีการ
ศึกษา แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 524 คน เป็นเงิน 3,668,000 บาท และฝ่ายมัธยม 504 คน เป็น
เงิน 3,528,000 บาท
1.3.6 สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากรแก่ผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการเข้าศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในระดับประถมคนละ 2,000 บาท/คน/ปีการศึกษา และระดับมัธยม/ปวช.
คนละ 3,200 บาท/คน/ปีการศึกษา โดยมีผู้ได้รับสวัสดิการ 354 คน เป็นจ�ำนวนบุตร 453 คน เป็นเงิน
1,188,800 บาท
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1.3.7 สวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ�ำปี 2559 มีผเู้ ข้ารับการตรวจสุขภาพ 3,189 คน
1.3.8 สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่ม มีบุคลากรเป็นสมาชิกหลัก 4,770
คน และหน่วยงานอื่นๆ อีก 1,001 คน รวม 5,771 คน  นอกจากนี้มีบุคคลในครอบครัวของบุคลากรเป็น
สมาชิกร่วม 1,601 คน (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) และผู้สมัครทันตกรรม 153 คน
1.3.9 สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัว
เงินช่วยเหลืองานศพ ค่าพวงหรีด โดยมีบุคลากรเสียชีวิต 5 คน และมีบิดา มารดา คู่สมรส ที่เสียชีวิต
จ�ำนวน 83 คน
1.3.10 เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพบุคลากร เป็นงบประมาณจ่ายค่าสมาชิก
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เฉลี่ย 250 บาท/คน เป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อให้บุคลากรได้เข้าไปใช้อุปกรณ์และ
ห้องออกก�ำลังกาย
1.3.11 เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการท�ำงานแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายจากการประสังคมได้ โดยมีพนักงานประสบอุบัติเหตุ 1 ราย
เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล 169,983 บาท

1.4

การด�ำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกอบด้วยการด�ำเนินงาน 10 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.4.1 ร่างแบบประเมินพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ตามค่านิยมหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Core values) ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมที่ 773 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2557 ว่า “น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและท�ำเพื่อสังคม”
การขับเคลือ่ นโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงระบบ
การมอบหมายงานและระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ทงั้ สองส่วนนีม้ คี วามสอดคล้องกัน จึงมี
การปรับปรุงแบบประเมินผล ในส่วนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยน�ำค่านิยมหลักเป็นตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1.4.2 การน�ำระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดนโยบาย เรื่อง การบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิผล เพื่อ
ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย น�ำมาซึง่ การก�ำหนดค่านิยมหลักและสมรรถนะในการท�ำงานและการ
บริหารจัดการบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization :- HPO) มีการบริหารจัดการด้านงานบุคคลเป็นเชิงรุก สอดคล้องกับความต้องการและ
รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559 137

CU

Chulalongkorn
University

ความท้าทายของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสมรรถนะ 3 ประเภท ระดับ P และต�ำแหน่ง ดังนี้ สมรรถนะ
ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ (Professional Competencies) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Competencies) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency)

1.4.3 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะส�ำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ โดย
ใช้แบบสอบถามซึง่ เป็นมาตรประมาณค่าในลักษณะของ Rubric Scoring ในแต่ละระดับคะแนนต้องมีการ
อธิบายชัดเจน แบบประเมินสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน มี 2 ชุด ได้แก่แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา
1.4.4 การขอก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบตั กิ ารกลุม่ ปฏิบตั กิ ารและวิชาชีพ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เส้นทางความก้าวหน้า ตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 ข้อ 40 (1) และ (2) จะมีลักษณะเป็น
แบบคู่ขนาน ในกลุ่มบริหารจัดการ และกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
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1.4.5 การประเมินเชาวน์อารมณ์ (EQ) ส�ำหรับคัดเลือกผูท้ จี่ ะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร ผู้อ�ำนวยการฝ่าย และผู้อ�ำนวยการศูนย์ อันเป็นการประเมินความ
เข้าใจตนเองและผูอ้ นื่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและจัดการปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ส�ำเร็จ มี 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จักตนเอง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การปรับตัว การจัดการ
ความเครียด และอารมณ์โดยทั่วไป
1.4.6 การพัฒนาแบบทดสอบกลางและระบบการทดสอบแบบออนไลน์ (e-Exam) ผ่านระบบ
เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เพือ่ ใช้ในกระบวนจัดสอบคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร สามารถ
สร้างแบบสอบเพื่อใช้วัดความรู้หลายๆ ด้าน ซึ่งระบบฯ ด�ำเนินการจัดสอบ ประมวลผลการสอบ และออก
ใบรายงานผลได้ถูกต้อง
1.4.7 โครงการพัฒนาแบบวัดเพื่อการประเมินทัศนคติส�ำหรับผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์
ด้วยการคัดเลือกบุคลากรเป็นอาจารย์ผสู้ อนทีม่ ภี าระหน้าทีต่ อ่ สังคมในการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากความสามารถในศิลปะและวิทยาการแล้ว การมีทศั นคติทสี่ ะท้อน
ถึงคุณลักษณะของอาจารย์ทดี่ เี ป็นปัจจัยส�ำคัญหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการด�ำเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องมีการวัดทัศนคติในการคัดเลือกเบื้องต้นด้วยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
พัฒนาแบบวัดกลางส�ำหรับผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์
1.4.8 โครงการพัฒนาแบบสอบเพื่อการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ส�ำหรับ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร กลุม่ บริหารจัดการ เพือ่ เป็นการแสวงหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่ดีมีความสามารถให้ท�ำงานอยู่กับองค์กรอย่างยาวนานเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนางานและ
องค์กร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยร่วมมือกับศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาแบบทดสอบตามที่ก�ำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
การน�ำไปใช้นั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารบุคคลต่อไป
1.4.9 กรอบอัตราก�ำลังสายวิชาการ ปี 2559 – 2562 เนือ่ งจากการขยายตัวของจ�ำนวนนิสติ
และจ�ำนวนอาจารย์ ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เพิ่มจ�ำนวนการรับนิสิตขึ้นมาเป็นล�ำดับ โดย
สรุปนิสิตได้เพิ่มจาก 26,936 คน มาเป็น 40,916 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52  โดยมีคณาจารย์ท�ำงานเต็ม
เวลาเทียบเท่าไม่เกิน 3,000 คน ค�ำนวณเป็นค่าสัดส่วนนิสติ ต่ออาจารย์ได้ 13:1 จากแผนวิชาการของแต่ละ
ส่วนงาน แผนการรับนิสิตเข้าศึกษา ผลการวิเคราะห์และค�ำนวณอัตราก�ำลังสายวิชาการ สรุปได้ดังนี้
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ในปี 2562 จ�ำนวนนิสติ ทัง้ หมดทีส่ ว่ นงานเสนอมาจะมีประมาณ 40,500 คน สัดส่วนนิสติ วิจยั ต่อนิสติ ทัง้ หมด
จะอยู่ที่ประมาณ 0.26 และจ�ำนวนอาจารย์ท�ำงานสอนเต็มเวลา 3,005 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ท�ำหน้าที่
บริหารประมาณ 100 อัตรา และจ�ำนวนอาจารย์ส�ำรองส�ำหรับที่ลาไปศึกษาต่อประมาณ 50 อัตรา)
ส�ำหรับกระบวนการปรับอัตราก�ำลังไปสู่ค่าเป้าหมายนั้น ส่วนงานที่ได้อัตราก�ำลังเพิ่ม
มากขึน้ จะต้องแสดงให้เห็นว่าการเพิม่ จ�ำนวนอาจารย์ทำ� ให้ผลิตภาพของส่วนงานดีขนึ้ นัน่ คือ มีผลผลิตทาง
วิชาการมากขึ้น สามารถเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาได้ดีขึ้น ส�ำหรับส่วนงานที่ต้องปรับลดหรือคืนอัตราให้
กับมหาวิทยาลัยให้คอ่ ยๆ ทยอยคืนเมือ่ มีผเู้ กษียณอายุ โดยอาจส่งคืนร้อยละ 50 ของผูเ้ กษียณอายุในแต่ละปี
และแผนวิชาการและกรอบอัตราก�ำลังสายวิชาการ ปี 2559 – 2562 โดยอยู่ในระหว่างด�ำเนินการซึ่งยัง
ไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงแผนวิชาการให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน โดยมหาวิทยาลัยได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงานขึน้ มาเพือ่ ปรับปรุงแผนวิชาการดังกล่าว และต้องน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
1.4.10 โครงการวิจยั เชิงส�ำรวจและเปรียบเทียบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรือ่ ง สัญญาจ้าง
สวัสดิการ และค่าตอบแทนบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดท�ำโครงการในปีงบประมาณ
2528 ได้ผลการส�ำรวจและเปรียบเทียบตามที่ได้ก�ำหนดในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การเสนอแนวทางเพื่อก�ำหนดนโยบายต่อไป

1.5

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

นับแต่การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มี
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะมาตรา 74
และมาตรา 78 เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรที่แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพรายละเอียด ดังตารางสรุป
บุคลากร
ข้าราชการ (สายวิชาการ)
ข้าราชการ (สายปฏิบัติการ)
ลูกจ้างประจำ�เงินงบประมาณแผ่นดิน
ลูกจ้างประจำ�เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
รวม

จำ�นวนที่มีอยู่เดิม
2,068
1,523
1,056
471
5,118
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จำ�นวนที่เปลี่ยนสภาพ
1,178
1,127
243
91
2,639

คิดเป็นร้อยละ
56.96
74.00
23.01
19.32
51.56
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2 การพัฒนาระบบกายภาพ
สรุปผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาระบบกายภาพในรอบปี จ�ำแนกเป็น ข้อมูลด้านกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และงานก่อสร้างอาคารใหม่
ดังนี้

2.1

ข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ จ�ำนวนอาคาร และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ดังนี้
2.1.1 พื้นที่ จ�ำแนกตามประโยชน์การใช้สอย
ประเภทการใช้สอย

1.  การศึกษา
1.1 เขตการศึกษา
1.2 เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ
1.3 เขตที่พักอาศัย
2.  ส่วนราชการอื่นยืมใช้
3.  ส่วนผลประโยชน์
รวมที่ดินในเขตปทุมวัน

พื้นที่ (ตารางเมตร)
948,952.09
539,832.09
272,480.00
136,640.00

ร้อยละ
50.5
28.7
14.5
7.3

337,607.91
592,000.00
1,878,560.00

18.0
31.6
100.0
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2.2

กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารกายภาพ การให้บริการยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยมีการให้บริการยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมของนิสิต การเรียนการสอนและการวิจัย ตามล�ำดับ โดยไม่มีค่าบริการและจัดเป็นสวัสดิการ
แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สัญจรเข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย จัดบริการเป็นดังนี้
ประเภทรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 25 คัน การให้บริการจ�ำนวน 5 สาย โดย
สาย 1 และ 2 ให้บริการ 7.00 - 22.00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์ และสาย 3, 4 และ 5 ให้บริการ 7.00 - 19.00 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ผลงานตามยุทธศาสตร์ “เป็นสุข” ตลอดปีงบประมาณ 2559 เฉลีย่ ผูใ้ ช้บริการทัง้ 5 สาย
มีจ�ำนวน 17,000 คนต่อวัน
ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย รถเก๋ง 6 คัน รถตู้โดยสาร 7 คัน และรถบัส
ปรับอากาศ 6 คัน รวม 19 คัน ตลอดปีงบประมาณ 2559 ให้บริการการเดินทางพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และจังหวัด
ต่างๆ และรวมถึงบริการรถตู้โดยสารประจ�ำเส้นทางจุฬาฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทุกวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
จ�ำนวน 4,704 ครั้ง

2.3

โครงการตามยุทธศาสตร์

1) โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการกายภาพ จ�ำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารจุฬาพัฒน์ 13
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
อาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคารพิพิธพัณฑ์มหาวิทยาลัย
2) โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก และโครงการนิสิตสีเขียว ประชาคมจุฬาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ จ�ำนวน 10,000 ต้น
3) โครงการจักรยาน จัดหารถจักรยาน จ�ำนวน 110 คัน

2.4

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึง่ ในองค์ประกอบส�ำคัญของการขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจน
การติดต่อสื่อสารแบบปัจเจกบุคคลและการสื่อสารระดับองค์กร   โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2555 - 2559 แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์   ซึ่งแต่ละด้านจะให้การสนับสนุนและรองรับการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอน (Teaching & Learning - T&L)
2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัย (Research Support - RS)
3. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ และการสือ่ สาร (Knowledge Dissemination
    & Communication - KD&C)
4. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารจัดการ (Administrative Support - AS)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure - IN)
6. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good IT Governance - GG)
โดยส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำ� เนินงานโครงการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์สนับสนุนการเรียน
การสอน ยุทธศาสตร์สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ และการสื่อสาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสนับสนุนงการมีธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้
- โครงการบริการ Office 365 และ Google Apps ด�ำเนินการดูแลบัญชีรายชื่อนิสิตและ
บุคลากรเพื่อให้สามารถใช้งานได้บนระบบ Office 365 และ Google Apps
- โครงการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ ArcGIS ในรูปแบบ Campus License ด�ำเนินการจัดซือ้ แล้วเสร็จ
- โครงการระบบประชุมทางไกล ด�ำเนินการดูแลระบบให้ใช้งานได้โดยไม่หยุดชะงัก
- โครงการระบบ Video streaming ดูแลระบบเพื่อเผยแพร่วิดีโอด้านวิชาการ วิจัยและ
ข่าวสารต่าง ๆ
- โครงการจัดสร้าง IT Facebook ส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�ำเนินการจัดสร้าง
แล้วเสร็จ
- โครงการระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย มีหน่วยประมวลผลกลางรวม 170 GHz หน่วย
ความจ�ำหลัก 1.5 TB มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 50 TB ประมาณการว่าจะสามารถรองรับการให้บริการ Private
Cloud ได้ 160 เครื่องแม่ข่าย
- โครงการระบบส�ำรองข้อมูล ติดตั้งอุปกรณ์ส�ำรองข้อมูลแบบดิสก์ อาคารจามจุรี 9 และ
อาคารมหิตลาธิเบศร
- โครงการเครือข่าย ส�ำหรับให้บริการนิสติ และบุคลากร ณ พืน้ ที่ สถานีวจิ ยั บริการวิชาการ
จังหวัดสระบุรี และสามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมายังจุฬาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการส�ำรวจ Wireless Access Point ในระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย
(AP 1890 เครื่อง)
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- โครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด�ำเนินการติดตั้ง Distribute Switch ตามอาคาร
ต่างๆ จ�ำนวน 5 อุปกรณ์และ Switch ใน Data Center อาคารจามจุรี 9 จ�ำนวน 4 อุปกรณ์
- โครงการระบบส�ำรองไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องส�ำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง ใช้งานในห้อง Data
Center อาคารจามจุรี 3
- โครงการปรับปรุงระบบห้อง Data Center ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ชัน้ 8 ตามมาตรฐาน
TIA 942 แล้วเสร็จ
- โครงการ Data Center และ มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด�ำเนินการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013
- โครงการ Data Governance ด�ำเนินการและจัดท�ำในรูปเอกสารการวิเคราะห์ระบบ
แล้วเสร็จ
- โครงการ Data Gateway พัฒนาระบบแล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างตรวจสอบความเรียบร้อย
ของระบบ
- โครงการระบบกล้อง CCTV ด�ำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดความละเอียดสูง
จ�ำนวน 61 เครื่องแล้วเสร็จและส่งมอบให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
- โครงการยกร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้ด�ำเนินการ
ประชาพิจารณ์ เพื่อยกร่างนโยบายฯ โดยมีท่านอธิการบดีลงนามและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2558
- การจัดหาโปรแกรมป้องกันมัลแวร์สำ� หรับนิสติ และบุคลากรจุฬาฯ ด�ำเนินการต่อ License
แบบ Campus Agreement โปรแกรม Trend Micro แล้วเสร็จ
นอกจากงานทีด่ ำ� เนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยี ส�ำนักบริหารเทคโลยีสารสนเทศ
ได้มกี ารด�ำเนินงานโครงงานประจ�ำทีส่ อดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานและงานด้านบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น
- การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Chula WiFi) ในแนวราบครอบคลุมพื้นที่รวม
ร้อยละ 92.39
- การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยบริการรับส่งผ่านระบบ mail
gateway ที่จะท�ำการกรองจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ออกก่อนน�ำส่งต่อไป
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
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- การปรับปรุงเว็บไซต์ IT และปรับแต่งระบบลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพของระบบ
- การจัดหาโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Windows ให้แก่บุคลากร

3 การจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สนิ โดยแบ่งเป็น การจัดการทรัพย์สนิ ทางการเงิน
ด�ำเนินการโดยศูนย์วเิ คราะห์รายได้และปฏิบตั กิ ารลงทุน และส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
และการจัดการทรัพย์สินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานจัดการทรัพย์สิน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

3.1

การจัดการทรัพย์สินทางการเงิน

มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญกับการบริหารเงินรายได้อย่างเป็นระบบทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงาน เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนจากเงินรายได้สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการ
ก�ำหนดนโยบายและข้อจ�ำกัดการลงทุนในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ และปรับปรุงให้เหมาะสม
เป็นระยะตามบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การบริหารเงินรายได้นมี้ สี ว่ นทีม่ หาวิทยาลัยและส่วนงานบริหารเอง
และส่วนที่เป็นกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน ภายใต้นโยบายและข้อจ�ำกัด
ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ที่บริหารโดย
บริษัทจัดการกองทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทผสม (ตราสารหนี้ - ตราสารทุน)
2) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น
3) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
ในการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการวางแผนความต้องการใช้
เงินและการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว  โดยระยะสัน้ การบริหารเงินรายได้
อยู่ในรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคล
จุ ฬ าฯ ประเภทตราสารหนี้ เ พื่ อ การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง   ส่ ว นระยะยาว การบริ ห ารเงิ น รายได้ อ ยู ่
ในรูปของเงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย เงินลงทุนที่มีอายุเกิน 12 เดือนขึ้นไป ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทผสม (ตราสารหนี้ - ตราสารทุน) และประเภทตราสารหนี้เพื่อการ
บริหารทุนคงยอดเงินต้น
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การบริหารทรัพย์สินทางการเงินในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลประสบความส�ำเร็จในระดับที่
น่าพอใจ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด และสูงกว่า
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงส่วนงานและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ ต่างให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ มากขึน้ ตามล�ำดับ
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
การลงทุนจากส�ำนักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีจ�ำนวนรวม 24,527.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
16,917.44 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2558
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบลงทุนใน
กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพย์สินทางการเงิน ดังนี้
1) การทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงและโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีข้ึนภายใต้
กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประชุมของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการที่จะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อ
ให้สว่ นงานสามารถเลือกกระจายการลงทุนให้มรี ะดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมได้ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�ำเสนอเป็นนโยบายการลงทุนต่อไป รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องให้แก่คณะและส่วนงาน
2) การเพิม่ ช่องทางการช�ำระเงินโดยวิธหี กั บัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ซึง่ จะช่วยลดขัน้ ตอน
และเวลาในการช�ำระเงินค่าซื้อกองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ ได้สะดวกขึ้น จากเดิมที่การช�ำระเงินเป็นเช็ค
และการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น  
3) การปรับลดระยะเวลาในการช�ำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ส่วนงานได้รับเงินค่าขาย
เร็วขึ้น โดยปรับลดระยะเวลาการรับช�ำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภท
ตราสารหนีเ้ พือ่ การบริหารสภาพคล่องจาก T+2 เป็น T+1 และการขายหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล
จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ - ตราสารทุน) จาก T+4 เป็น T+3
4) การปรับเพิม่ วงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนีเ้ พือ่ การบริหาร
สภาพคล่องจาก 5,000 ล้านบาท (วงเงินกองทุนย่อยละ 2,500 ล้านบาท) เป็นวงเงินสูงสุดรวม 10,000
ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ และเพื่อให้การจัดหาผลประโยชน์จาก
เงินรายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไม่ก�ำหนดวงเงินสูงสุดของกองทุนย่อย เพื่อให้ส่วนงานสามารถเลือก
ลงทุนได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด และใช้ประโยชน์จากวงเงินสูงสุดได้เต็มวงเงิน
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5) การเปลีย่ นการควบคุมวงเงินของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้
- ตราสารทุน) จากการควบคุมวงเงินสูงสุดของกองทุนย่อย 3 กองทุน กองทุนละ 2,500 ล้านบาท เป็น
ไม่กำ� หนดวงเงินสูงสุดของกองทุนย่อย แต่ให้ควบคุมวงเงินสูงสุดรวมที่ 7,500 ล้านบาทแทน เพือ่ ให้สว่ นงาน
สามารถเลือกลงทุนได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด และใช้ประโยชน์จากวงเงินสูงสุดได้เต็มวงเงิน
6) การจัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินและการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ
แก่ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารเงินลงทุนและการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดสัมมนาดังนี้
- โครงการอบรม เรื่อง ความรู้ทางการเงินและการลงทุนส�ำหรับบุคลากร จุฬาฯ เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2558
- โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2559 และแนวทางการบริหาร
การเงินแบบกองทุนกองทุนหมุนเวียน กองทุนคงยอดเงินต้น และการบริหารรายได้เหนือรายจ่ายสะสม
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเพิม่ ช่องทางการช�ำระเงินค่าซือ้ กองทุนส่วนบุคคล
จุฬาฯ โดยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559
7) การรายงานผลการวิเคราะห์เรื่องการจัดสรรเงินลงทุน การถือครองเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และอัตราผลตอบแทนจากการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่ง
รวมถึงส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
บริหารทรัพย์สินทางการเงินแก่ผู้บริหารทุกระดับ

3.2

การจัดการทรัพสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สิน โดยผ่านส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การและจั ด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยในเขตจัดการทรัพย์สินบริเวณเขตปทุมวันและบริเวณอื่นๆ  โดยการให้เช่าที่ดิน (Landlord)
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Developer) รวมทัง้ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำ� เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้
3.2.1 ผลงานตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง”
ด�ำเนินการเพือ่ ให้มรี ะบบบริหารทรัพยากรกายภาพทีก่ อ่ เกิดรายได้ทมี่ นั่ คงมาสนับสนุน
การเรียน การสอน และการวิจัย โดยเน้นการสร้างคุณค่าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความสมดุล
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ระหว่างรายได้ที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  ในปีงบประมาณ 2559 จัดหารายรับ
รวมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และรายรับสุทธิเหนือกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจ�ำแนกตามแหล่งรายรับได้
ดังนี้
1) ที่ ดิ น -อาคารพาณิ ช ย์ / อาคารพิ เ ศษ ได้ แ ก่ ส่ ว นบริ ห ารกิ จ การสยามสแควร์
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวง-สามย่าน และส�ำนักงาน (ส่วนกลาง) คิดเป็น 31.79% ของรายรับรวม
2) โครงการพัฒนาที่ดินที่มหาวิทยาลัยลงทุน ได้แก่ เงินน�ำส่งจากส่วนงานบริหาร
กิจการตลาด ส่วนบริหารอาคารจัตรุ สั จามจุร  ี ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วนั
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ โครงการปรับปรุงหมอน 56-57
คิดเป็น 47.78% ของรายรับรวม
- ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ ตั้งอยู่บริเวณซอยจุฬาฯ 5 ถนนพระราม 1 เป็น
อาคาร 2 ชั้น 172 คูหา และอาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 อาคาร เป็นการบูรณะปรับปรุงอาคารพาณิชย์ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) เป็นการพัฒนาระยะสั้น 10 ปี ปัจจุบันขายพื้นที่ไปได้กว่า 77%
- โครงการปรับปรุงหมอน 56-57 เป็นการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ (เดิม) 169 คูหา
บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่านให้มีความสวยงาม ซึ่งจะพัฒนาเป็นย่าน Bike and Run แห่งแรกของ
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
3) โครงการพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ อกชนลงทุน ได้แก่ MBK, Novotel, อาคารมัน่ คง, U Center,
Digital Gateway, โรงแรมวรบุระ (หัวหิน), Zy Walk, I’m Park, โครงการหมอน 21-22 (Samyan
Mitr Town) และโครงการ Block L (สยามกิตติ์) Phase-2 คิดเป็น 20.43% ของรายรับรวม
- โครงการหมอน 21-22 (Samyan Mitr Town) มีแนวคิดการพัฒนา Mixed-use
ขนาด 220,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า โรงแรม ส�ำนักงาน ที่พักอาศัย ได้มีการเริ่มก่อสร้าง
แล้ว คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการในปี 2563
- โครงการ Block L (สยามกิตติ์) Phase-2 มีแนวคิด Limited-Service Hotel ขนาด
400 ห้อง สร้างต่อจากโครงสร้างของอาคารสยามกิตติ์ ปัจจุบันได้ผู้สนใจพัฒนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาสัญญาโดยส�ำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการในปี 2563
3.2.2 ผลงานตามยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
เพือ่ ส่งเสริมหรือมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนชุมชน (Social Responsibility) ให้มคี วาม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อผู้ใช้บริการในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
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- โครงการอุทยานและถนนจุฬาฯ 100 ปี เป็นการฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี ของ
จุฬาฯ และเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในหมวด “เกื้อกูล” อันเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมส่วนรวม ก้าวสูก่ ารเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนา
ตามแผนแม่บท ซึ่งมีแนวคิดในการจัดพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ
ขณะนี้ได้น�ำเสนอแนวความคิด รูปแบบ และได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบัน
งานเทคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์ด�ำเนินการแล้วเสร็จ งานพื้นที่อุทยาน อยู่ระหว่างการบดอัดดินตาม
แบบก่อสร้าง และงานถนนโดยรอบอุทยาน อยูร่ ะหว่างการวางระบบสาธารณูปโภคและเทคอนกรีตพืน้ ถนน
- จัดตั้งส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ (ทีม PPP) เพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มเอกชนลงทุน ซึ่งเป็น
ลูกค้าที่ส�ำคัญในอนาคต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในแง่จ�ำนวนและรายได้ จึงมีการเตรียมทีมงานและ
กระบวนการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
3.2.3 ผลงานตามยุทธศาสตร์ “คล่องตัว”
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีระบบจัดการทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สนิ และด้านกายภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยการปรับโครงสร้างบุคลากรของส�ำนักงานจัดการ
ทรัพย์สนิ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพือ่ ให้ระบบการบริหารงานและการท�ำงานคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
สามารถตอบสนองความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวมส่วนธุรกิจ (BU)
เข้าเป็นกลุ่มธุรกิจ (BG) ท�ำให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การเติบโตขององค์กร และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน และจัดท�ำข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุของส�ำนักงานฯ ปี 2559 โดยได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับแรกของส�ำนักงานฯ ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการให้บริการ ลดเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้
3.2.4 ผลงานตามยุทธศาสตร์ “เป็นสุข”
เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Sustainable University) มุ่งอนุรักษ์พลังงาน
และสร้างสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้นา่ อยู่ น่าท�ำงาน มีความปลอดภัย และส่งเสริม
ให้นิสิต ประชาคม และชุมชนรอบข้างมีสุขภาพดี มีความสุขทั้งกายและใจ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรที่เป็น
คนดีและเก่งให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน โดยมีการด�ำเนินการโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ และโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ “CU
Property” ต่อเนื่องทุกปี
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4 การด�ำเนินงานในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
กับภูมภิ าค โดยมีการด�ำเนินงานในหลายด้าน ทัง้ การท�ำวิจยั การบริการวิชาการ การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค การจัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายเพื่อใช้ประสานการท�ำงาน รวมถึง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการด�ำเนินงานหลักอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัด
ใกล้เคียง
โดยมอบหมายให้ ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
ด�ำเนินกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุปในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

4.1

ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งความรูแ้ ละแหล่งอ้างอิงด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร มีภาระหน้าที่
ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต การบริการวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
สถานภาพการใช้พื้นที่ มีการด�ำเนินงานกิจกรรมและโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 50) การด�ำเนินโครงงานปริญญาบัณฑิต งานวิจัยและการบริการวิชาการ
และวิพทุ ธิยาจารย์อาสา และในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจยั พัฒนาและ
ส่งเสริมอาหารสัตว์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ใช้เป็นคลังอาหารสัตว์ส�ำรอง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
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โดยมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่
อุตรดิตถ์ พะเยา เชียงราย ล�ำปาง และสระบุรี โดยได้รับทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย 24 ทุน ต่อปี  การใช้
พืน้ ทีซ่ งึ่ มีสภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
จัดการเรียนการสอนและด�ำเนินการวิจัย ส�ำหรับผลิตเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้บริการวิชาการที่สร้างและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บุคคลภายนอก
ได้เรียนรู้ดูงาน ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานในพื้นที่ พบปัญหาอุปสรรคในบางประเด็น อาทิ น�้ำใช้ด้อยคุณภาพ
และขาดแคลน มีการเลี้ยงปศุสัตว์ในบริเวณที่พักอาศัย หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นสับสนในบทบาทและ
งานของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
การด�ำเนินงานในส่วนภูมภิ าค ในรอบปี 2559 มีผลการด�ำเนินงาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และปรากฎเป็นผลส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจ ดังนี้
4.1.1 ผลการด�ำเนินงาน
1) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา กับ School of Agriculture, Food and
Wine จาก The University of Adelaide ออสเตรเลีย วันที่ 5 – 19 ธันวาคม 2558 และโครงการ
Summer Exchange Program กับ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่
24 กรกฎาคม –19 สิงหาคม 2559
2) การประชุม สัมมนาทางวิชาการ ได้แก่ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
Graduate School of Agriculture Kyoto University, JAPAN วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  การเสวนา
การระดมสมองเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จุฬาฯ ภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงสินค้า
เกษตร ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559 และการประชุมสัมมนา International Symposium
หัวข้อ “ACHIEVING SDGS THROUGH ORGANIC AGRICULTURE RESEARCH AND EDUCATION:
Lessons from Thailand and Bhutan” วันที่ 25 สิงหาคม 2559
3) โครงการบริการวิชาการต่างๆ จ�ำนวน 8 โครงการ จัดด�ำเนินการทั้งที่ศูนย์ปฏิบัติ
การเกษตรพอเพียง บ้านวังตาว ที่ส�ำนักวิชาฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ โครงการผลิตถ่านด้วยเตาอิวาเตะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โอกาสฉลองพระชนมายุ
60 พรรษา โครงการฝึกอาชีพการเลีย้ งสุกรและการเลีย้ งไก่พนื้ เมืองให้แก่ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาน้อย
อ.เมือง จ.น่าน   โครงการ International Workshop on Mushrooms Cultivation โดยเชิญ
Professor Wen-Jinn Liang ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด จาก National Pingtung University of
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Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดถุงแนว
ใหม่ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจการเพาะเห็ดถุง และนิสิตของส�ำนักวิชาทรัพยากร เป็นต้น
4.1.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
โดยลงนามความร่วมมือ 3 สัญญา เพื่อให้ความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์
ได้แก่ ความร่วมมือโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตรและการบัญชีแก่เกษตรกรกับสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7 มีนาคม 2559  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ ส�ำนักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร และบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จ�ำกัด วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และ
ความร่วมมือกับ บริษัท สังคมสุขภาพ จ�ำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2559
4.1.3 ความส�ำเร็จและ/หรือความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
นิสิต บุคลากรของหน่วยงานได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ทั้งด้านผลงาน ด้านวิชาการ
ด้านการกีฬา
1) วันที่ 17 ตุลาคม 2558 น.ส.จิดาภา ศรีจ�ำนงค์ (นิสิต) เข้ารับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีป่ ระเสริฐยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะนักกีฬา
และผู้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา ประจ�ำปี 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทีไ่ ด้เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันและเปตองทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขัน
กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งที่ 20 ณ ประเทศอาร์เจนตินา
2) บุคลากรได้รับรางวัล โครงการ “ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิต
ผ่านธนาคาร” จากงานมหกรรมคุณภาพ ประจ�ำปี 2558 “ก้าวเล็ก ๆ ทีย่ งิ่ ใหญ่ เพือ่ จุฬาฯ” ประเภทพัฒนา
ระบบงานภายในส่วนงาน
3) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 น.ส.นุจรี พรมฝั้น และ น.ส.วิภาภรณ์ สมุทรไชยกิจ
(นิสิตชั้นปีที่ 4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากงาน 2015  Asia  Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition  ณ National Pingtung University of Science and
Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยน�ำเสนอผลงานโครงงานปริญญาบัณฑิตแบบ Oral Presentation ในหัวข้อ “Wampee Leaf Extract (Clausena lansium) and Liquid Soap with Clausena
lansium Extract Product” ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด
4) วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช อาจารย์ประจ�ำ
ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้รับรางวัล 2015 Conference Best Poster Award ในหัวข้อเรื่อง
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“Consumers Response to Green Foods in Urban and Rural Thailand” จากการประชุมวิชาการ
The Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES) 60th annual Conference
ณ แคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย
5) วันที่ 22 มีนาคม 2559 อาจารย์ ดร.พิมสิริ ติยายน (อาจารย์) ได้รับประกาศ
เกียรติคุณอาจารย์ด้านการเรียนการสอนส�ำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2559
6) วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล
(คณบดี) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ�ำปี 2558 สาขาการบริการสังคม จากสมาคมนิสิตเก่าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
7) วันที่ 22 เมษายน 2559 นิสิตประกอบด้วย น.ส.ศศิพร สามนคร นายนรินทร์
อบแพทย์ นายปีนี ตง นายณรงค์ศักดิ์ เลิศจรรยาพันธ์ น.ส.รัตน์ติภรณ์ ค�ำเทพ ร่วมกับนิสิตจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี น.ส.สุนติ า บุญตัง้ น.ส.หทัยภัทร ปัน้ จาด และนิสติ จากคณะรัฐศาสตร์ น.ส.สุรดา
ช�ำนาญกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงงานผึ้งจะรักษ์ บ้านป่าสัก” ในการแข่งขัน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์
ชุมชน” ปี 2558 ระดับอุดมศึกษา

4.2

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

มีหน้าที่ในการพัฒนาและเอื้ออ�ำนวยโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และ
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจยั กิจการนิสติ การบริการทางวิชาการ หรือการด�ำเนินการ
อื่นๆ ในเขตพื้นที่เครือข่ายภูมิภาค ตลอดจนการแสวงหาปรัชญา ความรู้พื้นถิ่น แสวงหาความต้องการ
หรือปัญหาต่างๆ พื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่
เครือข่ายภูมิภาค   ปัจจุบันมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พื้นที่จังหวัดน่าน และพื้นที่จังหวัดสระบุรี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สัมฤทธิ์ผลการด�ำเนินงานโดยสรุป 4 หัวข้อหลัก คือ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานต้นแบบการศึกษาและพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหารโปรตีนจากสัตว์ ผลการปฏิบตั งิ านภายใต้ตน้ แบบการศึกษาและพัฒนานิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
พื้นถิ่น ผลการด�ำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ดังนี้
4.2.1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิชาการอื่นๆ ร่วมมือและสนับสนุน
บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิชาการให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกรอบระยะเวลา 10 ปี
4.2.2 ต้นแบบการศึกษาและพัฒนาความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหารโปรตีนจากสัตว์
1) โครงการผลิตแพะพันธุ์นมในจังหวัดน่าน ด�ำเนินการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงแพะ
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติส�ำหรับนิสิต เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงาน
โดยได้จัดการฝูงแพะให้มีแพะพันธุ์นม เนื้อ ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีแพะ 223 ตัว จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ 2 ครั้ง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จัดท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นมแพะพาสเจอร์ไรซ์
คุกกี้ เค้กนมแพะ สบู่นมแพะ โลชั่นนมแพะ เป็นต้น
2) โครงการศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน พัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัย
บริการของ ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะก�ำพุ หัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดตั้งศูนย์วิจัยผสมเทียมสุกรและการ
วิจยั ด้านการผสมเทียม” โดยมีศนู ย์ผลิตน�ำ้ เชือ้ พ่อสุกรและการส่งเสริมการผสมเทียม และลดการขาดแคลน
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แหล่งได้มาของสุกร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสุกร ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์สุกร 15 ตัว ในปี 2559 ผลิต
น�้ำเชื้อสุกร 7,809 หลอด เกษตรกรมารับบริการกว่า 400 คน ใน 12 อ�ำเภอ แม่สุกรได้รับการผสมเทียม
3,852 ตัว และมีการขยายเพิ่มจุดให้บริการเพิ่มเติม ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน โดยมี
เป้าหมายครอบคลุมถึงพื้นที่ด้านใต้ของจังหวัดน่าน พบว่ามีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
3) การเลี้ยงและอนุรักษ์โคแดงพื้นเมืองน่าน ศูนย์ฯ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ท้องถิ่นน่าน ได้ก�ำหนดคุณลักษณะของโคแดงพื้นเมืองน่านเพื่อจ�ำแนกโคและ
คัดเลือกพันธุ์ ปัจจุบนั ได้จดั การเลีย้ งและบ�ำรุงพันธุโ์ คแดงพืน้ เมืองน่าน 97 ตัว ได้ดำ� เนินการปรับปรุงสายพันธุโ์ ค
นอกจากนี้ จั ด ให้มีก ารประกวดโคพื้นเมืองน่า น 4 รุ ่ น เพื่ อ คั ด เลื อ กโคที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์โคพื้นเมืองต่อไป  
4) การส่งเสริมการเลีย้ งกบ ได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเลีย้ งกบ : เสริมรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้บริการศึกษาดูงาน พัฒนาและปรับปรุงบ่อกบ
และจัดการการเลี้ยงเพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์กบ ปัจจุบันมีจ�ำนวนกบประมาณ 2,530 ตัว
5) การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อน�ำมาเป็นอาหารกบ ลดต้นทุน โดยได้เกิด
ผลผลิตเป็นการเพิม่ มูลค่า คือ ปุย๋ มูลไส้เดือนและน�ำ้ มูลไส้เดือน ปัจจุบนั ขยายพันธุไ์ ส้เดือนเพิม่ เป็นจ�ำนวน
รวม 39 บ่อ
6) การสร้างเครือข่ายเกษตรกร เก็บข้อมูล ให้ค�ำปรึกษา/ตรวจสุขภาพ Mobile unit
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานต้นแบบการปศุสัตว์ โดยเก็บข้อมูลประชากรสัตว์ วิธีการเลี้ยง การให้อาหาร
ส�ำรวจตลาดและช่องทางการจ�ำหน่าย ตรวจสุขภาพ และท�ำวัคซีนป้องกันโรค รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ
ขณะนี้มีเครือข่ายเกษตรกรรวม 408 คน
7) การปฏิบตั งิ านห้องปฏิบตั กิ ารอาหารปลอดภัย ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
น�ำ้ ซึง่ เป็นการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารในจังหวัดน่านให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น อบต.ไหล่นา่ น
อบต.นาเหลือง อบต.น�้ำปั้ว อบต.นาซาว บ้านใหม่นวราษฎร์ อบต.นาหมื่น เทศบาล ต.บ้านขึ่ง เทศบาล
ต.เวียงสา เป็นต้น รวม 122 ตัวอย่าง โดยพบว่ากระบวนการจัดเก็บตัวอย่างยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
จึงได้จัดอบรมวิธีจัดเก็บให้แก่หน่วยงานผู้ขอรับบริการ
4.2.3 ผลการปฏิบตั งิ านภายใต้ตน้ แบบการศึกษาและพัฒนานิเวศวิทยาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่
1) การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการ
พระต�ำหนักธงน้อย โดยเข้าร่วมสนองพระราชด�ำริในการรวบรวมและเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สมุนไพร “เจ้ากรมเป๋อ”
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เพื่ออนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร ส่งกลับคืนท้องถิ่น และส่งเสริมการปลูกต่อไป ในปีนี้ได้เพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ 10,690 ต้น จัดอบรมและฝึกปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์สำ� หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพืน้ ที่
2) การเพาะพันธุก์ ล้าไม้วงศ์ไม้ยาง ปัจจุบนั มีจำ� นวนกล้าไม้วงศ์ไม้ยาง กล้าไม้สมุนไพร
และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ในปี 2559 ได้น�ำกล้าไม้เหล่านี้ไปเพาะปลูกในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน เป็น
จ�ำนวนกว่า 43,000 ต้น
3) “โครงการที่ 14+2 นวัตกรรมการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวผ่านโครงการปลูกป่าทรงมหาดไทย
ใช้เทคโนโลยี 3 ผสาน” โดยได้จัดโครงการรักษ์ป่าน่านฯ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมอาชีพทาง
เลือกแก่เกษตรกร ทั้งนี้ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะท�ำงานศูนย์ประสานงานการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวจังหวัดน่านมีมติเห็นชอบและรับโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน
ตามแผนยุทธศาสตร์ประชารัฐพัฒนาป่าเมืองน่านอย่างยั่งยืน
4) การจัดท�ำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเวียงป้อ ขนาดพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร
ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ใน อ.เวียงสา จ.น่าน ซึง่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติทหี่ ลากหลาย เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต ยังมีซาก
ฟอสซิลใช้เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาได้
5) การจัดท�ำพื้นที่อนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมพืชปลูกพันธุ์พืชประจ�ำถิ่น ภายใต้
โครงการ อพ.สธ. - จฬ) ในปี 2559 ด�ำเนินการปลูกต้นหว้า 13,000 ต้น และเพาะกล้าต้นมะเกีย๋ ง 1,700 ต้น
6) โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏยศิลป์ดนตรีไทย เมืองน่าน และจัดพิธีไหว้ครูดนตรี
ไทย นาฏยศิลป์ไทย โดยร่วมกับภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาก
โครงการพบว่าครูประจ�ำวงดนตรีไทย และนักเรียนได้รับการพัฒนาและมีทักษะดนตรีไทยนาฏยศิลป์ไทย
ดีขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากศิลปิน สล่า นักเรียน ครู
เยาวชน และประชาชนในจังหวัดน่านมากขึ้นเรื่อยๆ
7) การจัดบริการวิชาการและโครงการนวัตกรรมการศึกษา/วิจัยบริการสู่ภูมิภาค โดย
จัดท�ำโครงการอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ปี อาทิ โครงการเรียน-รู-้ รักษ์-นก ปีที่ 3 โครงการสัมมนา “หมูเปลีย่ นภูเขา”  
โครงการค่ายชีววิทยา ครั้งที่ 10 ณ สถานีวิจัยฯ ผาสิงห์ โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาพัฒนา
จังหวัดน่าน  การจัดท�ำโครงงาน Senior Project สาขาวิชาการผลิตสัตว์ การส�ำรวจภาคสนาม การเก็บ
ข้อมูลเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ในหลายหัวข้อ เป็นต้น
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4.2.4 ผลการด�ำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ขนาด 3,296 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา
รองรับกิจกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงสูพ่ นื้ ทีภ่ มู ภิ าคสระบุรี ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การพัฒนาท้องถิ่น ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
1) สนับสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�ำริ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โครงการ อพ.สธ.-จฬ.) ได้เปิดศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ณ โครงการพัฒนา
ที่ดินจุฬาฯ สระบุรี เพื่อเป็นหน่วยประสาน
2) สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย โครงการ
จัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และเกษตรครบวงจร  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชวี ภาพ
และชีวมวลในการผลิตเชือ้ เพลิงและเคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและ
เพือ่ การส่งออกเทคโนโลยี  และ Green Engineering for Green Society  โครงการ OFOC  และโครงการ
เพื่อชุมชนสระบุรี
3) สนับสนุนกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ โดยร่วมมือกับ Japan Society for
the Promotion of Science (JSPS) และ The Kyoto University Museum, Kyoto University จัดการ
ประชุมนานาชาติสัตว์มีกระดูกสันหลังแห่งเอเชีย The 5th International Symposium on Asian
Vertebrate Species Diversity จัดการต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ
“Engineering Case competition 9th โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  และร่วมกับสาขาดุรยิ างคศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ CU ASEAN Performing Arts Camp 2016 สระบุรี เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาของสถาบันต่างๆ
4) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงสูพ่ นื้ ถิน่ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของพืน้ ที่ และในลักษณะส่งเสริมเปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้เรียนรูภ้ มู ภิ าค
มากยิ่งขึ้น
5) ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกท�ำลายลงด้วยเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยกิจกรรมการเพาะกล้าไม้วงศ์ไม้ยาง 65,263 ต้น การปลูกป่าทดแทน 30 ไร่ การสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น 25 ฝาย การอบรมเรื่องการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 750 คน
และกิจกรรมกล้าหญ้าแฝกที่น�ำไปปลูก 50,000 กอ
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6) เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน: น�ำร่องด้วยรายวิชา Ecology Lab ของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนโครงการศูนย์ฝกึ นิสติ สัตวแพทยศาสตร์ และศูนย์การเรียนรูด้ า้ น
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7) ฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยด�ำเนินการโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ และโครงการปลูกหญ้าแฝก : อนุรักษ์ดิน ป้องกันการทลาย
ของหน้าดินและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
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หน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมพิเศษ
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการ และจัดท�ำภารกิจหลัก ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไปได้โดยลุล่วง หน่วยงานเหล่านี้ มีสภาคณาจารย์ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่า
สัมพันธ์ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดด�ำเนินการขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะปี และหัวข้อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก ซึ่งเป็นสรุปการจัดอันดับในด้านต่างๆ ในรอบปีที่มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับในระดับโลก
ผลด�ำเนินงานโดยสรุปของปี 2559 ในหัวข้อต่างๆ มีดังนี้

1 สภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์ในระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) เป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างสภาคณาจารย์ ปีที่ 45 ซึ่งหมดวาระวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และสภาคณาจารย์ ปีที่ 46 มีวาระ
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 มีสรุปผลการด�ำเนินกิจการต่างๆ ดังนี้

1.1

การประชุมสภาคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1) การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 23 ครั้ง และสมัยวิสามัญ 1 ครั้ง
2) การประชุมคณะกรรมการประจ�ำสภาคณาจารย์ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารประจ�ำ
สภาคณาจารย์ คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย์ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกิจการอาจารย์
คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย ชุดละประมาณ 6-15 คน
รวม 80 ครั้ง
3) การเข้าร่วมประชุมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.) 12 ครั้ง
4) การเข้าร่วมประชุมของประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ เลขาธิการสภา
คณาจารย์และบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 381 ครั้ง
5) ผู้แทนสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 89 ครั้ง
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1.2

การสัมมนาทางวิชาการ การจัดเสวนา โครงการ และกิจกรรมต่างๆ
สภาคณาจารย์ได้จัดให้มีการสัมมนา การเสวนา และกิจกรรมที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1 ต.ค. 2558

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
และจัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ครบรอบขึ้นปีที่ 45
19 มี.ค. 2559 เสวนา เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”
โดยรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์)
26 มี.ค. 2559 พิธีตักบาตรงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 99 ปี
พ.ค.–ส.ค. 2559 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการ
คัดเลือก จำ�นวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ คือ ศ.ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
3-5 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาประจำ�ปี เรื่อง “การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่สอง”
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน
17 มิ.ย. 2559 อธิการบดี (ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) พบสมาชิกสภาคณาจารย์ เรื่อง วิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “Road Map และกลยุทธ์การเข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการอย่างสัมฤทธิผ์ ล”
ณ ห้อง 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา
1 ก.ค. 2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Plagiarism : เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร”
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์
29 ก.ค. 2559 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง “การบริหารและการจัดสวัสดิการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
21 ก.ย. 2559 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2559” ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
1 ต.ค. 2559
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพิธีทำ�บุญ
เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ครบรอบขึ้นปีที่ 46
28 ต.ค. 2559 เสวนา เรื่อง “การดำ�เนินงานเพื่อนำ�ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดภัยบุหรี่” โดย รองเลขาธิการเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล) ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

1.3

ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์
มีข้อเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 เรื่อง คือ
1) เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นผลผลิตทางวิชาการ ค่าความคาดหวัง และค่าถ่วงน�้ำหนัก
2) เสนอแก้ไขข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ....
3) เสนอผลการสัมมนาสภาคณาจารย์ ประจ�ำปี 2559 เรื่อง “การพัฒนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่สอง” แก่อธิการบดี (ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
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การประชาสัมพันธ์

จัดท�ำข่าวสภาคณาจารย์เพือ่ เผยแพร่สคู่ ณาจารย์และประชาคมจุฬาฯ ให้รบั ทราบข่าวส�ำคัญ
ของมหาวิทยาลัยและของสภาคณาจารย์อย่างสม�่ำเสมอ ในปีนี้ด�ำเนินการทั้งสิ้น 13 ฉบับ ผู้สนใจสามารถ
เข้า Website สภาคณาจารย์ http://www.senate.chula.ac.th เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของ
สภาคณาจารย์ได้ตลอดเวลา

2 ศูนย์พฒ
ั นกิจและนิสติ เก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภารกิจหลักของศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ในรอบปี 2559 จ�ำแนกเป็นด้านนิสิตเก่า
สัมพันธ์ ด้านการระดมทุน ด้านการจัดท�ำนิตยสารจามจุรี และด้านจัดท�ำฐานข้อมูลนิสิตเก่า ดังนี้

2.1

งานด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์

ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ การจัดท�ำข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประสานงานกับนิสิตเก่า ได้แก่
1) ประชุมร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ สัญจร 3 ครั้ง ที่จังหวัดล�ำปาง, น่าน และภูเก็ต
2) ประชาสัมพันธ์ขา่ วของมหาวิทยาลัยลงในเว็บไซต์ของศูนย์พฒ
ั นกิจฯ (www.cuar.chula.
ac.th) 12 ครั้ง
3) จัดท�ำ Facebook ของศูนย์ฯ (www.facebook.com/alumni.cu) เพือ่ การประชาสัมพันธ์
4) จัดท�ำช่องทางการสือ่ สารเพิม่ เติมอีก 1 ช่องทาง Line : cuar.chula เพือ่ การประชาสัมพันธ์
5) จัดส่งจดหมายข่าวน�้ำใจน้องพี่สีชมพู ให้แก่นิสิตเก่าทั่วประเทศ ฉบับละ 20,000 เล่ม
3 ครั้ง 60,000 เล่ม

2.2

ด้านการระดมทุน

1) โครงการรินน�ำ้ ใจสูจ่ ฬุ าฯ เพือ่ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2559 รวมยอดบริจาค 2,544,510 บาท และโครงการอุทยาน 100 ปี รวมยอดบริจาค 180,000 บาท
2) กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 รวม
ยอดบริจาค 12,200,726 บาท และกองทุนจุฬาฯ 100 ปี รวมยอดบริจาค 3,644,440 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,845,166 บาท
3) การจัดหารายได้เข้าโครงการรายได้จุฬาฯ 100 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2559 มีการจัดจ�ำหน่ายเสื้อจุฬาฯ 100 ปี โดยรายได้เหนือรายจ่ายเป็นเงิน 180,000 บาท การจัดจ�ำหน่าย
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เข็มกลัดจุฬาฯ 100 ปี โดยรายได้เหนือรายจ่ายเป็นเงิน 960,000 บาท การจัดหาจ�ำหน่ายของที่ระลึก
(นาฬิกา ฯลฯ) ของศูนย์พัฒนกิจฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,029,475.00 บาท

2.3

ด้านการจัดท�ำนิตยสารจามจุรี

จัดท�ำนิตยสารจามจุรี 3,000 เล่ม ทุกๆ 4 เดือน รวมเป็น 9,000 เล่ม และส่งให้สมาชิกประมาณ
1,194 ราย และส่งผูบ้ ริหาร คณบดี นายกสมาคมทุกคณะ นายกสมาคมนิสติ เก่าส่วนภูมภิ าค ห้องสมุดคณะ
หอสมุดกลาง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มอบในการสัมมนาอบรม และคณะต่างๆ ที่มีบทความเกี่ยวข้อง
และมอบผู้มาบริจาคเงินด้วย
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกและค่าโฆษณาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 เป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

2.4

ด้านจัดท�ำฐานข้อมูลนิสิตเก่า

ศูนย์พฒ
ั นกิจและนิสติ เก่าสัมพันธ์ ได้ดำ� เนินการร่วมกับผูจ้ ดั ท�ำระบบ โดยก�ำหนดใช้ระบบฐาน
ข้อมูลผ่าน URL www.cuar.chula.ac.th/alumni และขอใช้พื้นที่ใน server ของส�ำนักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดเก็บข้อมูลนิสิตเก่า ทั้งนี้ผู้จัดท�ำฐานข้อมูลด�ำเนินงานติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการ
ออนไลน์

3 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ด�ำเนินการผ่านสถาบันทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น การให้บริการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การวิจัยและฝึกอบรมด้านทรัพสินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่
อุตสาหกรรม และการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการด�ำเนิน
งานในปีงบประมาณ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

3.1

การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจยั ของจุฬาฯ ในการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา สรุปได้ดงั นี้

จำ�นวนเรื่อง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร

รวม

ได้รับจดทะเบียน

2

6

6

14

ยื่นคำ�ขอ

43

41

29

113
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วิจัยและฝึกอบรม วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

•  หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 รายการ/โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และการร่างค�ำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• หน่วยงานภายนอกหน่วยงานมหาวิทยาลัย 14 รายการ/โครงการ เป็นการร่วมประชุม จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม ทั้งในระดับประเทศ และการประชุมระดับนานาชาติ
3.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม		
3.3.1 การตรวจสอบ จัดท�ำและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/สัญญาร่วมวิจัยและ
พัฒนา 14 สัญญา ได้แก่
1) สัญญาจ้างวิจัยและพัฒนา วัสดุซีเมนต์ใยสังเคราะห์ส�ำหรับงานเพิ่มเสถียรภาพ
ลาดดิน (บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จ�ำกัด)
2) สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนี ส�ำหรับการพัฒนา
ตัวตรวจจับแสงอินฟาเรด (ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3) Joint Development & Research Agreement between Chulalongkorn
University & DENSO Corporation (DENSO Corporation)
4) สัญญาจ้าง โครงการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะในการผลิต PCMs ในระดับ
Pilot Scale (บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด)
5) Consultancy Agreement for Knowledge on Polymer Compounding,
Processing & Analysis (UBE Technical Center Asia)
6) สัญญารับทุนวิจยั Rubber-based Span Seal from Reclaimed Natural Rubber
blend with Synthetic Rubber (Hayakawa Rubber Co.,Ltd.)
7) R&D Cooperation Agreement between Chulalongkorn University and
BASF New Business GmbH (BASF New Business GmbH)
8) สัญญาบริการทางวิชาการ โครงงานทีป่ รึกษาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกุ้ง (บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด มหาชน)
9) Agreement for Services Provided by its Center of Excellence for Molecular
Biology & Genomic of Shrimp (BASF New Business GmbH)
10) ข้อตกลงโครงการจัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นก�ำเนิดใน
ประเทศไทย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย)
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11) Collaborative Research Agreement : การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของสาร Catechin ต่อเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพ (Kao corporation)
12) Joint Research & Development Agreement Glycol - Water PV Membrane
(บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด มหาชน)
13) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ ทดสอบตลาดตามความต้องการ
ของภาคเอกชน ภายใต้โครงการทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ (บริษัท
แดรี่โฮม จ�ำกัด)
14) สัญญาจ้างด�ำเนินโครงการวิจัย Pilot scale D-lactic acid fermentation from
minimal medium (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด มหาชน)
3.3.2 ตรวจสอบ จัดท�ำและลงนามในสัญญาพิสูจน์เทคโนโลยี/จัดส่งผลิตผลที่ได้จากงานวิจัย
2 สัญญา ได้แก่
1) Material Transfer & Project Agreement การปรับปรุงหินปูนให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดิน (บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด มหาชน)
2) Biological Material Transfer Agreement for Academic Research : DNA
Samples of Thai Patients with  Brugada Syndrome and Control Group (Academisch Medisch
Centrum Netherlands)
3.3.3 ตรวจสอบ จัดท�ำและลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 5 สัญญา ได้แก่
1) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลขิ สิทธิ์ บทประพันธ์ตน้ ฉบับชือ่ “หลายชีวติ ” (คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ)
2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอร์สวิลล์ (บริษทั ศูนย์ยทุ ธศาสตร์
การจัดการ จ�ำกัด)
3) สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สารเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานผสมกับคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสส�ำหรับยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อผลไม้ตัดแต่ง (บริษัท เอส.เอส.ที.กู๊ดกรีน จ�ำกัด)
4) สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปส�ำเร็จชิ้นเดียวส�ำหรับโคมไฟถนน
ที่ใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูง (บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ�ำกัด)
5) สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปส�ำเร็จชิ้นเดียวส�ำหรับโคมไฟถนน
ที่ใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูง (บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด)
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3.3.4 ตรวจสอบ และจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 ฉบับ ได้แก่
1) ข้อตกลงด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาฯ – กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2) Memorandum of Understanding between Chulalongkorn University
and Western Digital (Thailand) Company Limited
3) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ การตรวจสอบการลอกเลี ย นงาน
วรรณกรรม
4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
และการบริหารจัดการน�้ำ จุฬาฯ - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
5) MOU : Verification Survey with the Private Sector for Disseminating
Japanese Technologies for Improving Bridge Maintenance with Concrete Crack
Measurement System จุฬาฯ - Japan International Cooperation Agency - KUMONOS
Corporation
6) บันทึกความเข้าใจร่วมกัน โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุ
พลาสติกผสมระหว่างวัสดุนาโนและโพลีโอเลฟิน จุฬาฯ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด มหาชน
7) บันทึกข้อตกลงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับน�ำร่อง
โครงการศูนย์นวัตกรรมการหมักและการท�ำผลิตภัณฑ์บริสทุ ธิร์ ะดับกึง่ อุตสาหกรรมเพือ่ ผลิตสารเชิงชีวภาพ
จากวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตกรดแลคติกประเภทแอล (L-lactic acid) จุฬาฯ - บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด มหาชน
3.4 การบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUBI)
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้แก่
1) บริษัท ไพร์มนาโน เทคโนโลยี จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์จากสารละลายซิลเวอร์นาโน
2) บริษัท จูซ อินโนฟเอต จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ 100% น�้ำตาลต�่ำ
3) บริษัท ไฟด์เทค กรุ๊ป จ�ำกัด ธุรกิจ Mobile Application : Find my Tutor
4) บริษัท ไบโอเมดิซินอล อินดัสทรีย์ จ�ำกัด ธุรกิจผลิตและแปรรูปเห็ดสมุนไพร
5) บริษัท ทีดีเอช เพรสทิจเจียส เดอร์มาโทโลจิ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ที่มีส่วนผสม
ของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต
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4 สถาบันภาษาไทยสิรินธร
4.1

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

สร้างข้อสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย 537 ข้อ จัดชุดข้อสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน 18 ชุด ใช้ทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภาษาไทย ส�ำหรับนิสิตจุฬาฯ 2 ชุด และบุคคลทั่วไป 16 ชุด พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจและ
วิธกี ารตรวจให้เป็นมาตรฐานโดยการจัดอบรมผูต้ รวจ 3 ครัง้ และเจรจาเพิม่ เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

4.2

การจัดการศึกษา

เปิ ด สอนรายวิ ช าเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพการใช้ ภ าษาไทยแบบในชั้ น เรี ย นและแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในรายวิชาการเขียนย่อหน้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ลงทะเบียน 1,570 คน รายวิชา
การอ่านภาษาไทยในระดับอุดมศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลู้ งทะเบียน 611 คน และรายวิชาการเขียน
ภาษาไทยในที่ท�ำงานแบบชั้นเรียน มีผู้ลงทะเบียน 68 คน

4.3

การวิจัย

ท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาและการทดสอบ มีโครงการวิจยั ทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ
12 โครงการแบ่งเป็น การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 โครงการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ทดสอบ 9 โครงการ

4.4

การบริการวิชาการ

4.4.1  การอบรมส�ำหรับบุคลากรจุฬาฯ 1 โครงการ ได้แก่ หลักสูตรการเขียนบันทึกและจดหมาย
ติดต่องาน มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 33 คน
4.4.2  การอบรมส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป 11 โครงการ อาทิ หลักสูตรการเขียนบันทึกและจดหมาย
ติดต่องานและการเขียนรายงานการประชุม หลักสูตรการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องานและการโต้ตอบ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม หลักสูตรการเขียนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเสียงกับการสื่อสาร หลักสูตรถ้อยค�ำกับการสื่อสาร หลักสูตรการอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์
มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 180 คน
4.4.3  การอบรมส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (in-house) 10 โครงการ อาทิ หลักสูตร
การเขียนค�ำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ หลักสูตรการเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน หลักสูตรการออกข้อสอบ
และการตรวจข้อสอบส�ำหรับครูส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 1,207 คน
168 รายงานประจำ�ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2559

CU
4.5

Chulalongkorn
University

การบริการด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

จ�ำแนกเป็นการทดสอบนิสิต บุคลากร และผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดยรวมจัด
ทดสอบ 4,814 คน อาทิ การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของนิสติ จุฬาฯ 4,299 คน การทดสอบสมรรถภาพ
ภาษาไทยส�ำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของจุฬาฯ 27 คน การทดสอบ
สมรรถภาพภาษาไทยส�ำหรับผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 315 คน และผูพ้ ดู ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
163 คน

4.6

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
1) โครงการ “การพัฒนาการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ” ให้แก่ครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม

5 จังหวัด
2) โครงการ “การพัฒนาการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย”
(โครงการน�ำร่องจังหวัดเชียงราย)
3) โครงการ “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดท�ำบทเรียนเสริมการ
อ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”
4) โครงการ “พัฒนาการรูปแบบวิธสี อนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตัง้ แต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน”

5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก
จากผลการด�ำเนินการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
และการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้จฬุ าฯ มุง่ เข้าสูจ่ ดุ ยืนทางวิสยั ทัศน์ของจุฬาฯ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดอันดับในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั การ
จัดอันดับระดับโลกจากหลายหน่วยงาน อาทิ QS World University, QS World University Rankings
by Subject, SCImago Institutions Ranking, Center for World University Rankings (CWUR), UI
Green Metric World University Ranking
นอกจากนี้ ยังได้รบั การจัดอันดับในประเภทอืน่ ในปีนี้ ได้แก่ การจัดอันดับหลักสูตรการจัดการ
ทางวัฒนธรรมทั่วโลก (Eduniversal Best Masters Ranking 2015 – 2016)
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5.1

QS World University Ranking 2016 - 2017

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings 2016/2017 ซึ่ง
ประกาศผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น มหาวิทยาลัย
อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 252 ของโลก
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครัง้ นี้ มีเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความมีชอื่ เสียง
ทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)  2) ทัศนคติของผูจ้ า้ งงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)  
3) สัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษา (Student to Faculty Ratio)  4) การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations
per Faculty)   และ 5) สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio &
International Student Ratio)  
ซึง่ เฉพาะการจัดอันดับในด้าน 1) ความมีชอื่ เสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
จุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 115 ของโลก และในด้าน 2) ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer
Reputation) จุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 206 ของโลก  
โดยในการจัดอันดับปีทผี่ า่ นมา QS World University Rankings 2015 – 2016 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 253
ของโลก

5.2

QS World University Ranking by Subject 2016

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Ranking by
Subject 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ 27 สาขา นับเป็น
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การครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ในสาขาวิชาต่างๆ มากทีส่ ดุ 6 ปีซอ้ น โดยมี สาขาทีต่ ดิ 1 ใน 100
ของโลก คือ สาขา Chemical Engineering
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปีนี้ มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 42 สาขาวิชา จากกลุ่มวิชาต่างๆ
5 ด้าน ได้แก่ Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural
Sciences และ Social Sciences & Management
มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมิน
ของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการ
โดยสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ ได้แก่
อันดับโลก
51 – 100
101 – 150

สาขา
Chemical Engineering
Modern Languages
Chemistry
Accounting & Finance

150 – 200

Linguistics
Business & Management
CiviI & Structural Engineering
Electrical Engineering
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
Medicine
Pharmacy & Pharmacology
Environmental Sciences
Geography
Materials Sciences

201 – 300

Computer Science
Biological Sciences
Economics & Econometrics

301 – 400

Mathematics

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติด อันดับ 1 ของประเทศไทย 27 สาขาวิชา อันดับ 2
ของประเทศไทย 9 สาขาวิชา และ อันดับ 3 ของประเทศไทย 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
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อันดับประเทศไทย
♦ Arts & Humanities
Anthropology
1
History
Linguistics
2
♦

♦

Architecture / Built Environment
Performing Arts

Engineering – Civil & Structural
2
Life Sciences & Medicine
Biological Sciences
1
Psychology

Dentistry
Veterinary Science

Medicine
Pharmacy & Pharmacology

Nursing

Physics & Astronomy
Environmental Sciences
Chemistry
Geography

Mathematics
Earth & Marine Sciences
Materials Sciences

Natural Sciences
1

♦

English Language & Literature
Modern Languages
Philosophy

3
Engineering & Technology
Chemical Engineering
Computer Science
Electrical Engineering
Mineral & Mining Engineering
1
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

2
♦

สาขา

Social Sciences & Management
1

Accounting & Finance
Economics & Econometrics
Social Policy & Administration
Politics & International Studies
Communication & Media Studies

2

Education
Business & Management
Statistics & Operational Research Sociology

3

Development Studies
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QS University Rankings: Asia 2016

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย
และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 45 ของเอเชีย โดยในปีนี้จุฬาฯ ได้คะแนนรวม 69.80 คะแนน (จาก 100
คะแนน) ได้รบั การจัดอันดับดีขนึ้ จากปีทแี่ ล้ว 8 อันดับ เป็นผลมาจากการทีจ่ ฬุ าฯ มีคะแนนสูงขึน้ หลาย ๆ ด้าน
ได้แก่
1) การยอมรับในระดับสากลด้านความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic
Reputation) ที่ได้คะแนน 95.3 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 22 ของเอเชีย
2) การยอมรับในระดับสากลด้านทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต (Employer Reputation) ที่
ได้คะแนน 85.4 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 41 ของเอเชีย
คะแนนทั้งสองด้านนี้สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 5 ปีติดต่อกัน
ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS University Rankings: Asia มีการประมวลผลข้อมูลจากผลส�ำรวจ
ความเห็นจากทั่วโลก ฐานข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และน�ำเสนอผลการ
จัดอันดับ 350 สถาบัน มีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต (Employer Reputation) สัดส่วนจ�ำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty/
student ratio) คุณวุฒิคณาจารย์ระดับปริญญาเอก (Faculty Staff with PhD) สัดส่วนการอ้างอิง
ต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citations) สัดส่วนนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ (Proportion of
International Faculty and Students) และสัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Proportion of Exchange
Students)

5.4

Center for World University Rankings (CWUR)

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกโดย Center for World University Rankings (CWUR)
ปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติด อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย และ อันดับที่ 320 ของโลก โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่อยู่ใน Top 500 ทั้งนี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โดย CWUR พิจารณาจากคุณภาพการศึกษา การมีงานท�ำของบัณฑิต ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ ฯลฯ

5.5

World University Rankings 2016 – 2017

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก World University Rankings 2016 - 2017
โดย Times Higher Education ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในไทย อันดับที่ 2 จาก 9 โดยมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัด
อันดับในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 501–600) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 601–800)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 801+ )
การจัดอันดับในปีนี้มีมหาวิทยาลัย 980 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยใช้ตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ
การเรียนการสอน (Teaching) 30%   คุณภาพงานวิจัย (Research) 30%   การอ้างอิงผลงานวิจัยของ
สถาบัน (Citations) 30%   ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5%   และรายได้ทาง
อุตสาหกรรมที่มาจากนวัตกรรมหรืองานวิจัย (Industry Income) 2.5%  ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดในข้อ
สุดท้าย (Industry Income ) ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของจุฬาฯ

5.6

Eduniversal Best Masters Ranking 2015 - 2016

ผลการจัดอันดับหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมทั่วโลกโดย Eduniversal Best Masters
Ranking 2015 – 2016 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 33 ของโลก ในสาขา Arts and Cultural Management  โดยเป็นการ
จัดอันดับจากหลายหมื่นหลักสูตร ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ก่อตั้งในปี 2544 เป็นหลักสูตรสหสาขา
วิชา มี 5 คณะทีร่ ว่ มวางหลักสูตร ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต่อมา
ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาบุคลากรทีด่ แู ลงานด้านศิลปวัฒนธรรม จึงเปิดหลักสูตรคูข่ นาน
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เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล และหลักสูตรภาษาไทย ปัจจุบนั มีการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชา
ได้แก่ 1) การจัดการการท่องเทีย่ ว เกีย่ วข้องกับการดูแลเรือ่ งมรดกวัฒนธรรมทีเ่ ป็นกายภาพ เช่น โบราณสถาน
ชุมชน ฯลฯ  2) การจัดการการแสดง ซึ่งรวมไปถึงการจัดการดนตรี การแสดงต่างๆ ทั้งที่เป็นสากลและ
ประเพณีนิยม  และ 3) การจัดการด้านหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์

6 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา
เนือ่ งในปี 2558 เป็นปีทสี่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตากรุณา
ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย
ตราบกระทั่งปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยต่อเนื่องในทุกด้านทุกแขนง
มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ
60 พรรษา ทั้งงานพิธีของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ถึงปี 2559
ดังแสดงในตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปี 2559
พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผูแ้ ทนกลุม่ ประชาคมของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ในพิธถี วายชัยมงคลเนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ในการนี้ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายก
สภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกจากจุฬาฯ ได้แก่ ชุดหนังสือภาษาฝรั่งเศส “ฉันรู้อะไร”
(Que sais-je?) ซึ่งเป็นสารานุกรมฉบับกระเป๋า พิมพ์แยกเป็นเรื่องๆ เรื่องละ 1 เล่ม จ�ำนวน 100 เรื่อง ใน
หมวดต่างๆ ทีห่ ลากหลาย หนังสือ “พรรณไม้งามในวังสระปทุม” ซึง่ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดท�ำขึน้
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 และทูลเกล้าฯ
ถวายของที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ
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งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ หอประชุมจุฬาฯ
งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” จัดภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : 700 ปี
สังคีต-ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม ซึง่ รวมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
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ความเจริญรุง่ เรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตัง้ แต่กรุงสุโขทัย ภายใต้รม่ พระบารมีของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน ลักษณะของงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย
และศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งเป็นหลายเวที และมีชดุ การแสดงอย่างหลากหลายจากผูเ้ ข้าร่วมงานทัว่ ประเทศ
รวมทัง้ การเสวนาวิชาการ มีนสิ ติ นักศึกษา คณาจารย์ ผูบ้ ริหาร จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศเข้าร่วมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก
ในงานมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ราชสิรินธรศิลปพินิจ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพในการประพันธ์ รวมทั้งพระราชด�ำริในการท�ำบทเพลงประกอบ และลีลาท่าทาง
ในการเต้น การแสดง
คอนเสิร์ต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์”
ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
จัดคอนเสิร์ต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยน�ำรายได้สมทบทุนการสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ
สัมมนาวิชาการ “โครงการพระราชด�ำริ อันเนื่องมาจากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จัดการสัมมนา “โครงการ
พระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยจะศึกษาถึง
โครงการพระราชด�ำริตา่ งๆ และโครงการพระราชด�ำริทที่ รงน�ำมาใช้ประโยชน์แก่บา้ นเมือง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและทรงฟังบรรยาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมากกว่า 30 ครัง้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนทุกครัง้ นอกจาก
ทรงศึกษาภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีนแล้ว ยังทรงพบปะแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั ผูน้ ำ� จีน
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ทรงน�ำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ น�ำไปสู่
“โครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ESP Needs, Pedagogy , and Assessment”
สถาบันภาษา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2558 “ESP Needs, Pedagogy, and
Assessment” เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา และแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะ เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ โดยมีคุณกอบกาญจน์
สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปาฐกถาพิเศษ
ประชุมวิชาการนิสติ นักศึกษาภูมศิ าสตร์ และภูมสิ ารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 8
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
ภูมสิ ารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเป็นประธาน การประชุมจัดเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
และเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อวงการภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
และภูมสิ ารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทคโนโลยีทางภูมศิ าสตร์
น�ำเสนอโดยหน่วยงานต่างๆ และโปสเตอร์ผลงานวิจยั ของนิสติ นักศึกษาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปวงประชารวมใจ ต่อสู้ภัยหิว”
สมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปวงประชารวมใจ ต่อสู้
ภัยหิว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลทรง
เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อระดมเงินบริจาคสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนสหเวชพัฒน์ 25 ปี 25 ล้านและ
จัดสรรเป็นทุนการศึกษา “ทุนพี่ช่วยน้อง โดยสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ” ประกอบด้วยกิจกรรม
งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “รวมใจสหเวชฯ จุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าของแผ่นดิน” วันที่
14 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล “We Unite to Fight against Hunger” วันที่ 20
พฤศจิกายน 2558 จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “The Hunger Games : Mockingjay Part 2”
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โครงการ “รูท้ นั โรคตับ” ตอน “ตับจะแข็งแรงดีในไม่ชา้ ขอคืนความสุขให้เธอ...ประชาชน”
ศูนย์โรคตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และชมรมคนรักษ์ตับ จัดการประชุมวิชาการโครงการ
“รู้ทันโรคตับ” ตอน “ตับจะแข็งแรงดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอ.ประชาชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน
2558 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมจุฬาฯ ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด จากนั้นทอดพระเนตรการขับร้องเพลง “คืนความสุขให้ตับ”
การแสดงประกอบเพลงชุด “ชาวดอยเทิดไท้องค์ราชัน” และทรงฟังการเสวนาเรือ่ ง “ชีวติ นี.้ ..ยืนอยูบ่ นเส้นด้าย”
เสวนาทางด้ า นสั ต วแพทย์ ชมรมผู ้ รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนก
สัตวแพทยศาสตร์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จัด
“โครงการเสวนาทางด้ า นสั ต วแพทย์ ชมรมผู ้ รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนก
สัตวแพทยศาสตร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสัตววิทยวิจักษ์
รพ.สัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานมีการเสวนาให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับโรคและการรักษาโรค
ในสัตว์เลี้ยง การตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยง และให้ค�ำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่สัตว์

7 กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือก�ำเนิดจาก
โรงเรียนส�ำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ พ.ศ. 2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน
พ.ศ. 2445 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา
พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อ
1 มกราคม 2453 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด�ำริที่จะขยายการศึกษาใน
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ คือ ไม่เฉพาะส�ำหรับผูท้ จี่ ะเล่าเรียนเพือ่ รับราชการเท่านัน้
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แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459
เนื่องในปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
จึงได้รว่ มกันร�ำลึกความเป็นจุฬาฯ และจัดกิจกรรมเพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหลากหลายกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ ได้จัดโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี เพื่อมอบเป็น
ของขวัญให้ชุมชน

“อุทยานจุฬาฯ 100 ปี” ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม
ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะก้าวสู่ 100 ปีแห่งการสถาปนา “อุทยานจุฬาฯ 100 ปี”
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสร้างขึ้นเป็นของขวัญชิ้นส�ำคัญ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้แก่
ประชาชน และสังคมไทย เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทนี่ อกจากจะเป็นปอดแห่งใหม่ให้กบั กรุงเทพฯ แล้ว
ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้
อุทยานจุฬาฯ 100 ปี เป็นที่ดินพระราชทาน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้พระราชทานทีด่ นิ แห่งนีใ้ ห้เป็น
ทีแ่ ห่งการเรียนรูแ้ ละเป็นประโยชน์ตอบแทนสูส่ งั คม และเพือ่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาที่ดินประมาณ 29 ไร่
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บริเวณสวนหลวง – สามย่าน ให้เป็นอุทยานจุฬาฯ 100 ปี เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่แนวแกนสีเขียวตาม
ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย จากหอประชุมจุฬาฯ ซึ่งเป็นแกนทางทิศตะวันออก ต่อเนื่องลงสู่แกนทางทิศ
ตะวันตก ในเขตพืน้ ทีพ่ าณิชย์ของมหาวิทยาลัยบริเวณสวนหลวง - สามย่าน ซึง่ อุทยานแห่งนีจ้ ะเป็นปอดแห่งใหม่
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ สามารถใช้พื้นที่ท�ำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีถนนจุฬาฯ 100 ปี (จุฬาฯ ซอย 5) แผนงานการ
ก่อสร้างอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จเมื่อจุฬาฯ ครบ 100 ปี วันที่ 26 มีนาคม 2560
ส่วนประกอบของอุทยานจุฬาฯ 100 ปี จะมีอาคารอเนกประสงค์ส�ำหรับจัดนิทรรศการและ
กิจกรรม มีหอ้ งเรียนรูปแบบต่าง ๆ และมีพน้ื ทีจ่ อดรถ ด้านบนของอาคารจะสร้างตามแนวคิด “หลังคาเขียว”
ทีก่ ลมกลืนกับสวน ท�ำให้เกิดทัศนียภาพทีส่ วยงามและช่วยลดความร้อน อุทยานแห่งนีจ้ ะมีการกักเก็บน�ำ้ ฝน
เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ “แก้มลิง” เพื่อน�ำน�้ำฝนและน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใน
การรดน�้ำต้นไม้ ส่งเสริมระบบนิเวศในเมือง ส�ำหรับแนวคิดในเรื่องต้นไม้บนพื้นที่ 29 ไร่ จะมีการปลูก
พืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ด้วยแนวคิด “ป่าไม้ในเมือง” เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ทั้งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน
ไม้น�้ำ ฯลฯ โดยมีถนนจุฬาฯ 100 ปี ที่ร่มรื่นด้วยพืชพื้นถิ่นที่หลากหลายตลอดแนวถนน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” ทัง้ ในด้านการให้ความรูท้ าง
วิชาการแก่สังคม ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของจุฬาฯ คือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ร่มรื่น โดยในปี 2015 จุฬาฯ
ได้รับการจัดอันดับจาก UI GreenMetric World University Ranking 2015 ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ 1 ของไทย อันดับ 30 ของโลก
ถนนจุฬาฯ 100 ปี
เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี โดยมหาวิทยาลัยปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจุฬาฯ ซอย 5
ตลอดแนว เชือ่ มต่อระหว่างถนนพระราม 1 – พระราม 4 รูปแบบถนนทีส่ ง่ เสริมให้รถขับช้า (Slow Traffic)
เอือ้ ต่อการเดินเท้า ขีจ่ กั รยาน และการใช้รถโดยสารขนส่งมวลชน ปรับปรุงทางเท้าทีก่ ว้างขวางขึน้ เพือ่ เพิม่
ความสะดวกแก่คนเดิน เสริมเลนจักรยานและจุดจอดจักรยาน จุดจอดรถรับ-ส่ง ส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะ
จุดคนข้ามทีป่ ลอดภัยเดินสะดวก มีการระบายน�ำ้ ฝน ลงร่องระบายน�ำ้ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป มีพนั ธุไ์ ม้
หลากหลายตลอดแนวถนน มหาวิทยาลัยจะพัฒนาถนนเพือ่ สร้างประโยชน์และความสุขให้กบั สังคม รวมถึง
ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้เส้นทางแห่งนี้เป็นถนนสีเขียวที่ร่มรื่นน่าเดินเชื่อมโยงความสุขของชุมชนเข้าสู่
อุทยานจุฬาฯ 100 ปี
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นิทรรศการ “100 พฤกษชาติอวดโฉม”
มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการ “100 พฤกษชาติอวดโฉม ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้น
เพือ่ ฉลองในวาระครบ 100 ปี จุฬาฯ  น�ำเสนอผลงานภาพเขียนพฤกษชาติทงี่ ดงามของ อ.พันธุศ์ กั ดิ์ จักกะพาก
มีผู้สนใจร่วมชื่นชมความงดงามของผลงานศิลปะอย่างมากมาย
อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก เป็นนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นปี 2511 ศิลปินที่
มากความสามารถ สร้างสรรค์ภาพวาดด้วยสีนำ�้ ได้ราวกับมีชวี ติ ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนำ�้ ทีป่ ระณีตยิง่
ออกสู่สังคมโลก และได้สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่จุฬาฯ และประเทศชาติ
“เดิน-วิ่ง อุทยานจามจุรี”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ชมรมจุฬาฯ 09 จัดงาน “เดิน-วิ่ง อุทยานจามจุรี” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ สนับสนุน
การออกก�ำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสติ เก่า นิสติ ปัจจุบนั บุคลากรจุฬาฯ และประชาชน
ทั่วไป ประกอบด้วยการเดิน ระยะทาง 3.9 กม. ภายในจุฬาฯ การวิ่งระยะทาง 10.2 กม. ภายในจุฬาฯ และ
บริเวณโดยรอบ โดยน�ำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ภายในงานมีการ
จัดพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” ชุด “จุฬาฯ 100 ปี”
มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” ชุด “จุฬาฯ 100 ปี” เรื่อง “จุฬาฯ ของเรา...
เสาหลักของแผ่นดิน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดจุดยืนที่จะเป็น World Class National University เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่เป็นเลิศในภูมิภาค มีความเป็นนานาชาติ มีความทันสมัย ธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
และสร้างบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคม โดยด�ำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1) ด้านวิชาการ วิจัย และการพัฒนานิสิต ในช่วงแรกจุฬาฯ มีเพียง 4 คณะ ต่อมาได้ขยาย
การจัดการศึกษาออกไปให้ครอบคลุมในศาสตร์และศิลปวิทยาการต่าง ๆ เริม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา ก่อตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตรสหสาขาวิชาต่าง ๆ และจัดตัง้ วิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทาง
มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งก่อตั้งสถาบันที่จัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ   ในด้าน
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การวิจัย มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย สถาบันบริการ และศูนย์ เพื่อให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
มีการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือ
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อวิจัย (RUN) ฯลฯ
2) ด้านการเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน งานวิจยั ในยุคแรกเน้นการตีพมิ พ์ ปัจจุบนั ได้เพิม่ จุดมุง่ หมาย
ให้งานวิจัยสามารถน�ำไปต่อยอดสู่ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และที่ส�ำคัญ คือ
การแก้ปัญหาสังคม ส�ำหรับการเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศในด้านศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่
สิง่ อันทรงคุณค่าผ่านการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการเพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั การแสดงดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ
3) ด้านการพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยแห่งความยัง่ ยืน เพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน มหาวิทยาลัยได้เริม่ ด�ำเนิน
การปฏิรปู ระบบต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงตามพลวัตของโลกและของประเทศชาติ
ในปี 2551 จุฬาฯ ได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ โดย
โครงสร้างในปัจจุบัน จุฬาฯ มี 19 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 2 สถาบันสอน 1 ส�ำนักวิชา 3 วิทยาลัย 9
สถาบันวิจัย นอกจากนี้ มีส่วนงานอื่นๆ 4 แห่ง และสถาบันสมทบ 2 แห่ง รวมมีนิสิตประมาณ 40,000 คน
ส�ำหรับเรื่องการบริหารทรัพยากร มีการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
จัดตัง้ กองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน ระยะ 15 ปี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
ได้ด�ำเนินกิจกรรมสร้างเสริมส�ำนึกสาธารณะ เช่น โครงการ 5 ส โครงการ ส ยกก�ำลัง 3 โครงการ OFOC
การพัฒนาทางกายภาพและภูมิทัศน์ และการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น “Green University”
Asian University Go Tournament 2016 และ
หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่
6 – 8 เมษายน 2559 และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ ในปี
2560 โดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจาก 53 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจาก 12 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมกว่า 300 คน
ผลการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภททีม นักหมากล้อมจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ด้านการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2016 นักหมากล้อม
จากเกาหลีใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม
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ประชุมนานาชาติ PACOON 2016
การจัดประชุมนานาชาติ “The Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON) 2016” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุม BITEC กรุงเทพฯ ภายใต้
แนวคิด “THAILAND : One Hundred Years of Advancement in Chemistry” เพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ
100 ปีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางสาขาเคมีในประเทศไทยทีม่ จี ดุ ก�ำเนิด
การเรียนการสอนที่จุฬาฯ
PACCON 2016 ประกอบด้วย การเสวนาและการบรรยายทางวิทยาศาสตร์จากนักเคมีท่ีมี
ชื่อเสียง มากกว่า 100 คน จากทั่วโลก การน�ำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ที่ครอบคลุม
ศาสตร์ทางเคมีทางด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งานทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ระดับพื้นฐาน จนถึงงาน
วิจัยประยุกต์ที่เป็นประโยชน์และอยู่ในความสนใจของสังคมทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล การเสวนา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเคมีระดับประเทศภายใต้หัวข้อเรื่อง “ร้อยนาทีเสวนา…สู่ศตวรรษหน้าเคมีไทย
(100-Minute Century Mark on Future of Chemistry in Thailand”) และมีนทิ รรศการทางวิทยาศาสตร์
ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
เสวนาวิชาการ เรื่อง “100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต”
บัณฑิตวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต”
เพือ่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ และเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในอนาคต เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2559 ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาฯ มีกจิ กรรม
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเสวนา เรื่อง “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต” โดย
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภาจุฬาฯ รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ อธิการบดีกติ ติคณ
ุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ ประธานสาขาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด�ำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
100 ปี จุฬาฯ มอบหนังสือดีสู่แหล่งเรียนรู้ 100 แห่งทั่วประเทศ
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาฯ จัดงานจัตรุ สั จามจุรี บุค๊ แฟร์ ครัง้ ที่ 8 :
มหัศจรรย์วันหนังสือ” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 11 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความส�ำคัญของการอ่าน และส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและ
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การเรียนรู้ ในงานมีการจ�ำหน่ายหนังสือ เครือ่ งเขียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบปะพูดคุยกับนักเขียนชือ่ ดัง
ส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำ  แนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ ฯลฯ มอบหนังสือในโครงการ “100 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 100 ปี 100 แห่งแหล่งเรียนรู”้ แก่แหล่งเรียนรูท้ ขี่ าดแคลน 100 แห่งทัว่ ประเทศ
เช่น มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จ.ปทุมธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ชุมชนแออัด)

8 กิจกรรม BIKE FOR DAD
กิจกรรมปัน่ เพือ่ พ่อ Bike for Dad เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปั่นจักรยาน ระยะทาง
29 กิโลเมตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นจุดประทับพักที่ 1 โดยมี ศ.กิตติคุณ
ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ
ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นทรงปั่นจักรยานออกจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตลอดเส้นทางที่ทรงปั่นจักรยานผ่านถนนพญาไทและพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนิสิต
และบุคลากรจุฬาฯ มารับเสด็จเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณหน้าสระน�้ำจุฬาฯ มีการบรรเลงดนตรี
ไทยด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งบรรเลงดนตรีทั้งก่อนเสด็จฯ มาถึงและเสด็จฯ ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
สภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
สูงสุดในการบริหารงาน มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงก�ำหนด
เป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ อนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ กรรมการประเภทคณาจารย์
ประจ�ำ  กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานที่ไม่ใช่คณาจารย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
(ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วาระเดิม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
(ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2559 วาระเดิม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(วาระเดิม)
1. ดร.กอปร กฤตยากีรณ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
7. ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
12. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
14. ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง
(วาระใหม่ ตั้งแต่ 29 มกราคม 2559)
1. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�ำจร ตติยกวี
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
6. ดร.ธาริษา วัฒนเกส
7. นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
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นางปรีชา วัชราภัย
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง

ประธานสภาคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
(ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วาระเดิม ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง)
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่เป็นคณาจารย์
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดี
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์)
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะครุศาสตร์
และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
5.    รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร     ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
(ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2558 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์)
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ�ำ
1. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
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4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
(ตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่มิใช่คณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สุรโฆษิต
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2559)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(วาระเดิม)
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
8. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะก�ำพุ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
10. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
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รองศาสตราจารย์สุทธิมา ช�ำนาญเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อาจารย์ ดร.สุวรรณา สถาปัตย์พัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา
อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
นายปรีชา ปลื้มจิตต์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร
นายเอกสิทธิ์ วันสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวข�ำ

(วาระใหม่)
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
7. รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
13. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
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นายโภไคย ศรีรัตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร
อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
อาจารย์อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา โพธิไ์ พฑูรย์ (ตัง้ แต่ 8 มิถนุ ายน 2559)

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ส่วนงาน
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือ่ ง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ทีไ่ ด้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหน้า 70 - 74 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 16 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ส่วนงาน จ�ำแนกเป็น
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ ส�ำนักวิชา วิทยาลัย สถาบัน ส่วนงานที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส�ำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย : ผู้อ�ำนวยการ
รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย : ผู้อ�ำนวยการ
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คณะ : คณบดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณะครุศาสตร์
(ตั้งแต่ 30 กันยายน 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนางค์ มณีศรี
คณะจิตวิทยา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง
คณะทันตแพทยศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คณะนิติศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณะนิเทศศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณะแพทยศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
คณะรัฐศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
คณะวิทยาศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
15. ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี)
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์
คณะสหเวชศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล)
18. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
คณะอักษรศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
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ส�ำนักวิชา : คณบดี
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศกั ดิ์ อรวีระกุล    ส�ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
วิทยาลัย : คณบดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศน์ สุวรรณระดา)
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
(ตัง้ แต่ 26 สิงหาคม 2559 วาระเดิม ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบัน : ผู้อ�ำนวยการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา สถาบันการขนส่ง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
สถาบันไทยศึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์
(ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2558 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช (ถึง 15 กรกฎาคม 2559) สถาบันวิจัยพลังงาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
8. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
สถาบันวิจัยสังคม
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
สถาบันเอเชียศึกษา
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส�ำนักวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน :
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อ�ำนวยการ
1. Professor Dipak C. Jain
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
4. รองศาสตราจารย์ วัลภา ประกอบผล

บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
สถาบันภาษา
ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร
ส�ำนักงานการทะเบียน
ณ  30 กันยายน 2559
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ผู้จัดทำ�
เนื้อหาและ
แหล่งข้อมูล

สำ�นักบริหารวิชาการ
สำ�นักบริหารวิจัย
สำ�นักบริหารกิจการนิสิต
สำ�นักบริหารศิลปวัฒนธรรม
สำ�นักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำ�นักบริหารระบบกายภาพ
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
สถาบันภาษาไทยสิรินธร
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
สำ�นักงานจัดการทรัพย์สิน
หน่วยงานวิสาหกิจในกำ�กับของมหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
คณะ / สำ�นักวิชา / วิทยาลัย / สถาบัน /
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สภาคณาจารย์

ผู้จัดทำ�

ฝ่ายการงบประมาณ
สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

ที่ปรึกษา

อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล)
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการงบประมาณ
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กระบวนการผลิตหนังสือเลมนี้ชวยลดโลกรอน
ดวยการชดเชยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 100%

