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สารจากอธิการบดี
 รอบปี 2560 เป็นช่วงครบวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นบัแต่พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานก�าเนิด และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนา 

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงโอกาสและความเช่ือถือท่ีได้รับจากสังคมไทยตลอดระยะเวลาท่ี

ผ่านมา และมหาวทิยาลัยยงัคงมุง่ทีจ่ะธ�ารงภารกจิตามปณธิานแห่งการก่อตัง้ ท่ีจะถ่ายทอดความรู ้มุง่เสรมิสร้างคณุธรรม

จรยิธรรม เพือ่ให้นสิติของมหาวทิยาลยัสมบรูณ์พร้อมด้วยสตปัิญญา และคณุลกัษณะแห่งบัณฑิตท่ีเพยีบพร้อม

 มหาวิทยาลยัมกีารจดัการเรยีนการสอนครอบคลมุศาสตร์สาขาวชิาอนัหลากหลาย มกีารวจิยัเพือ่พฒันาและ

สร้างองค์ความรูท่ี้มมีาตรฐานแห่งวชิาการในขัน้สงู เป็นสถาบันการศกึษาท่ีมคีณุภาพอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

 ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบัน จุฬาฯ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้

นิสิต ผลงาน และความรู้จากจุฬาฯ ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนรวดเร็วและมุ่งสู่เป้าหมายที่จะคงมาตรฐานวิชาการใน

ระดับสูง ก้าวสู่ศตวรรษที่สองของจุฬาฯ อย่างมั่นคง เพิ่มการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นทิศทางแห่งอนาคต และเพิ่ม

บทบาทมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหา น�าองค์ความรู้ออกไปร่วมพัฒนาประเทศ เข้าถึงทุกๆ ส่วนของสังคม  

 สร้างฐานที่ยืนทางวิชาการของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

 การด�าเนินงานในรอบปี 2560 นี้ นอกเหนือจากภารกิจตามพันธกิจปกติท่ีมีความก้าวหน้าโดยล�าดับ 

จุฬาฯ ด้วยความร่วมใจของทุกส่วน ทั้งนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อ 

เฉลิมฉลองโอกาสครบวาระ 100 ปีแห่งการสถาปนา เช่น จุฬาฯ Expo 2017 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่ง

การสถาปนา ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 และการเปิดอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งจุฬาฯ ได้มอบเป็นของขวัญแก่สังคม

 ในปี 2560 ยงัอยูใ่นช่วงเวลาแห่งความสญูเสยีครัง้ใหญ่ของปวงชนชาวไทย สบืเนือ่งจากการเสดจ็สวรรคต

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ในวันที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยรัก และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันจัดพิธีและกิจกรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเทิดพระเกียรติ อาทิ กิจกรรมบ�าเพ็ญกุศล การตักบาตร ท�าบุญ ช่วยเหลือ 

ผูด้้อยโอกาส การบรรยาย เสวนา นิทรรศการ การแสดงดนตรเีพือ่เทิดพระเกยีรต ิด้วยพระองค์ท่านนบัเป็นพระบรม

ราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาตลอดรัชสมัย

อย่างหาที่สุดมิได้

            (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

                          อธิการบดี
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ปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจ้า และ

แรงศรัทธาของประชาชาวไทย ถวายเป็นราชานุสรณ์แห่งพระปิยมหาราช ผูท้รงปรารถนาให้ปวงชนมโีอกาส

ได้เล่าเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญ

 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลัก คือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบ�ารุง และถ่ายทอด

ความรู้ กับการเสริมสร้างคุณธรรมให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา

 

 ความรู้ท่ีนับว่าส�าคัญยิ่ง คือ ความรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม อันได้แก่ ความรู้รอบ 

และความเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาการที่อ�านวยประโยชน์แก่การด�าเนินชีวิต

 ส่วนคุณธรรมที่ผู้เรียนผู้รู้พึงมี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่จะต้องปลูกฝัง คือ  

ความรู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณ์ไกล  

มีศีลธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

	 พระเกีย้ว  เป็นศริาภรณ์ประดบัพระเกศาหรอืพระเศยีรของ

พระราชโอรสและพระราชธดิาของพระมหากษตัรย์ิ ค�าว่า เกีย้ว ถ้าเป็น

ค�านามแปลว่า เครือ่งประดบัศรีษะหรอืเครือ่งสวมจกุ ถ้าเป็นค�ากริยา

แปลว่า ผูกรัดหรือพัน 

 พระเก้ียวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูมิใจ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจาก

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เพือ่เป็นพระบรมราชานสุาวรย์ี

ในสมเด็จพระปิยมหาราช ผู ้พระราชทานก�าเนิดมหาวิทยาลัยนี้ 

จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ จุลมงกุฎ 

มีความหมายส�าคญัยิง่คอืเกีย่วโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

จุฬาลงกรณ์จึงมีความหมายว่าจุลมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ  ยิ่งกว่านั้น ยังมี

ความเก่ียวพันถึงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ซึ่งมีความหมายว่า 

“พระจอมเกล้าน้อย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก�าหนดให้

พระเกี้ยวเป็นพิจิตรเรขา (สัญลักษณ์) ประจ�ารัชกาลของพระองค์ 

 เมื่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก ต่อมาเมื่อ

โรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเคร่ืองหมาย

ของโรงเรียน ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ีกราบบังคมทูลขอพระราชทาน เมื่อโรงเรียน

มหาดเล็กได้วิวัฒน์ขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ได้กราบ

บงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเปลีย่นข้อความใต้พระเกีย้วตามชือ่ซ่ึงได้รบัพระราชทานใหม่ 

 ตลอดมา พระเกี้ยวองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ เป็น

พระเก้ียวซึง่มหาวิทยาลยัได้รบัพระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เพ่ือสร้างจ�าลองจากพระเกี้ยวจริงที่ประดิษฐานอยู ่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง 
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มหาวทิยาลัยสร้างเมือ่ พ.ศ. 2529 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้ทรงเจิม และทรงพระสุหร่ายทีอ่งค์

พระเก้ียว แล้วพระราชทานแก่มหาวทิยาลยัต่อหน้าประชาคมจุฬาฯ ในพิธพีระราชทานปริญญาบตัรประจ�า

ปีการศึกษา 2531 (13 กรกฎาคม 2532)

	 สชีมพ ู เนือ่งจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยถือก�าเนดิจากพระมหากรุณาธคิณุในพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังโรงเรยีนฝึกหดัข้าราชการพลเรือนหรอืโรงเรยีน

มหาดเล็ก คร้ังน้ันได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนมหาดเล็กแต่งเครื่องแบบมหาดเล็กซึ่งมี

อินทรธนูเป็นสีบานเย็นอันเป็นสีของกรมมหาดเล็ก สีบานเย็นจึงเป็นสีประจ�าสถาบัน 

 ต่อมาเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งแรก ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง คณะกรรมการสโมสรนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจงึพจิารณา

สีที่จะใช้ในการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ 

ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึง่มีพระบรมราชสมภพในวนัอังคาร และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สชีมพเูป็นสปีระจ�าพระองค์ คณะกรรมการสโมสร

นิสิตฯ เห็นสมควรอัญเชิญสีประจ�าพระองค์เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นเกียรติและสิริมงคล 

มหาวิทยาลัยจึงใช้สีชมพูเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัยตลอดมา

	 ต้นจามจุรี

“จามจุรี” เป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของจุฬาฯ มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ มาต้ังแต่เริ่มก ่อต้ังเป็น

มหาวิทยาลัย ด้วยวัฏจักรของจามจุรีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ชาวจฬุาฯ กล่าวคอื มสีเีขยีวชอุม่ให้ความสดชืน่ในช่วงเวลาภาคต้นของ

การศกึษาเสมอืนนสิติปีท่ี 1 ท่ียงัคงเรงิร่าสนกุสนานกบัการเป็นน้องใหม่ 

และเมือ่เวลาผ่านไปในภาคปลายของการศกึษา ทัง้ใบและฝักย�า้เตือน

ให้นิสิตเตรียมตัวสอบปลายปี มิฉะนั้นอาจจะต้องเรียนซ�้าชั้นหรือ 

ถูกไล่ออก
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 ด้วยจามจรุเีป็นไม้ทีส่ลดัใบและฝักในช่วงเวลาปลายปี ท�าให้ถนนและคขู้างถนนในจฬุาฯ สกปรก 

ปัญหาของต้นจามจรุ ีคอื ปลกูขึน้ยาก ดแูลรกัษายาก มโีรคพชื ท�าให้กิง่ก้านหกัหล่น ประมาณปี พ.ศ. 2480 - 

2500 จ�านวนต้นจามจุรีในมหาวิทยาลัยเริ่มลดน้อยลงอย่างมาก มีคณะต่าง ๆ  เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ต้นจามจุรี

ถูกโค่นลงเพื่อสร้างตึกใหม่ และไม่มีนโยบายปลูกทดแทน จากการที่จามจุรีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  

นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างล้นพ้นต่อชาวจฬุาฯ ถอืเป็นนมิติหมายทีด่โีดยทีไ่ม่มใีครคาดคดิมาก่อน ในวนัที่ 

15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชด�าเนิน  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัย จ�านวน 5 ต้น ซึ่งพระองค์ทรงน�ามา

จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกด้วยพระองค์เอง บริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งด้าน

สนามฟุตบอล ทางด้านขวา จ�านวน 3 ต้น ด้านซ้าย จ�านวน 2 ต้น และยังได้พระราชทานพระราชด�ารัสถึง

ความผูกพันระหว่างชาวจุฬาฯ กับจามจุรีว่ามีมานานต้ังแต่สร้างมหาวิทยาลัย ทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็น

สญัลกัษณ์สงูสดุอย่างหนึง่ของจฬุาฯ พระองค์ทรงเหน็ว่าจามจรุทีีน่�ามานัน้โตขึน้สมควรจะเข้ามหาวทิยาลยั

เสียที และสถานที่นี้เหมาะสมที่สุด “จึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” ต้มจามจุรี

พระราชทานทั้ง 5 ต้นน้ี จึงยืนอยู่แข็งแรง เป็นศรีสง่าและสิริมงคลแก่ชาวจุฬาฯ มาจนถึงปัจจุบันและ 

ในอนาคตสืบไป 

 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ 

50 ปี จุฬาฯ จงึตกแต่งลานจามจรุพีระราชทาน เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการเฉลมิพระเกยีรติกาญจนาภเิษก 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดลานจามจุรี

พระราชทานเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2539 เพือ่ให้ลานจามจุรีพระราชทานนีเ้ป็นส่ิงเตือนใจให้ชาวจุฬาฯ ส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชื่อมั่นว่าลานจามจุรีพระราชทานจะเป็น

อนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ร้อยรักความสามัคคีของชาวจุฬาฯ ตลอดไป

 ต่อมา พ.ศ. 2540 ในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ชาวจุฬาฯ ร่วมใจด�าเนินตาม 

พระราชด�ารสั ด้วยโครงการ “จุฬาฯ 80 ปี จามจรุ ี80 ต้น” กจิกรรมนีเ้ป็นกจิกรรมหนึง่ทีช่าวจุฬาฯ ทกุคน 

ไม่ว่าจะเป็นศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั อาจารย์ บคุลากร ล้วนแล้วแต่มส่ีวนร่วมในกจิกรรมนีท้ั้งสิน้ และโครงการนี้ 

จะทยอยปลูกต้นจามจุรีต่อไปจนจุฬาฯ กลายเป็นอุทยานจามจุรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวจุฬาฯ รุ่นต่อไป 

ได้ร่มเงาจามจุรี มิใช่เหลือแต่เพียงความทรงจ�า 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�า

2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย

3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ

4. น�าความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์ 6 ด้าน (Ultimate Outcomes)

1. บัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

2. งานวิจัยและวิชาการ ที่ชี้น�าและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก

3. ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

4. การบริหารจัดการ ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

5. ประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ และมีสุขภาวะ 

6. มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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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)

เป้าประสงค์หลัก

1.1 บัณฑิตจุฬาฯ ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ [O1]

1.2 บณัฑติจฬุาฯ เป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก [O2]

Strategic AREA

Student, Staff, Social

1.1 สร้างบัณฑิตในทุกระดับให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

ทั้งปัจจุบัน  และอนาคต

• มีความรู้และประสบการณ์ชีวิต 

• มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างสร้างสรรค์ การท�าเป็น 

และแก้ปัญหาเป็น สื่อสารได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน (Human Capital)

เป้าประสงค์หลัก

1.3 ประชาคมจุฬาฯ เป็น

สังคมแห่งการสร้างสรรค์ 

(Creative & Enabling 

Community) [O3]

1.4 ประชาคมจุฬาฯ มีสุข

ภาวะพร้อมทำางานอย่างมี

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ [O4]

Strategic AREA

Student, Staff, Social

• มีภาวะผู้น�า มีจิตสาธารณะ 

• มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3) 

     พร้อมท้ังมสีิง่แวดล้อมและพืน้ท่ีซ่ึงเอือ้ให้ได้ฝึกใช้ทักษะด้านภาษาอย่าง 

ต่อเนื่อง

1.2 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management)

1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource manage-

ment)

1.4 เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาคมจุฬา (Health and 

wellness)

1.5 สนับสนุนส่งเสริมน�าศักยภาพผู้สูงวัยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

ผ่านหลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Aging population)

1.6 รักษาความสามารถในการดึงดูดผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ เลือก

เข้ามาศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)

เป้าประสงค์หลัก

2.1 งานวิจัยและวิชาการ 

ที่ชี้นำาและขับเคลื่อนการ

พัฒนาสังคมไทย [O5]

2.2 งานวิจัยและวิชาการ 

ที่ชี้นำาและขับเคลื่อนการ

พัฒนาสังคมโลก [O6]

2.3 ระบบนิเวศนวัตกรรม

ที่รองรับการพัฒนาทาง

วิชาการและการพัฒนา

ประเทศ  [O7]

Strategic AREA

Research, Academic, Innovation

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)

เป้าประสงค์หลัก

2.4 การบริหารจัดการ  

ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความ

โปร่งใสคล่องตัว  

มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ [O8]

Strategic AREA

Research, Academic, Innovation

2.4 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม Innovation ecosystem
2.5 สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก Real-world  

impact innovation
2.6 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯ 

• เป็นมืออาชีพ

• คล่องตัวปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

• สอดรับกับขั้นตอนทางกฎหมาย 
2.7 สร้างนวัตกรรมการจัดการ Management innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริม สังคมไทย (Local Transformation)

เป้าประสงค์หลัก

3.1 มหาวิทยาลัยชั้นนำา 

ที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย 

[O9]

Strategic AREA

Local & National Engagement: Alumni, Alliance,

Community, Industry, Government

3.1 สร้างสรรค์สูส่งัคมอดุมปัญญา Knowledge & Innovation Society ผลกัดนั

ให้ภาพพจน์ของจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สังคมสามารถเข้าถึงได้ 

และเป็นเพื่อนคู่คิดกับสังคม และเป็นผู้น�าทางความคิดที่เข้าใจประเด็นของ

ประเทศไทย

3.2 เป็นผู้น�าเชิงรุกในการชี้น�าและตอบค�าถามแก่สังคม 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�้า” 

และสร้าง “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  

ลดความเสี่ยงและเสริมภูมิคุ้มกันให้ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกล ในสังคมโลก (Global Benchmarking)

เป้าประสงค์หลัก

4.1 เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ [O10]

Strategic AREA

Global Engagement: Sustainable & Green University

International to World Class University

4.1 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า 

• Academic

• Industry 

• Multinational organizations 

4.2 สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า

4.3 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดิจิทัล บนความพร้อมของ

โครงสร้างพืน้ฐาน ส่ิงแวดล้อม กายภาพ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสนบัสนนุ 

Digital University & Internationalization

4.5  บรูณาการ พัฒนาและบรหิารจดัการ “สิง่แวดล้อม กายภาพ อาคาร สิง่ก่อสร้าง 

และพื้นที่ต่างๆ” พร้อมทั้งผดุงไว้ซึ่งความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ อันเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับโลกมุ่งเน้น
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บทสรุปผู้บริหาร

 ในช่วงปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่กับปวงชนชาวไทย จากการ

เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระองค์ท่าน

นับเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ได้ร่วมกันจัด

พิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพ่ือน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งด้านการศาสนา  

การถวายความอาลัย เทิดพระเกียรติ กิจกรรมท�าความดี กิจกรรมทางวิชาการและทางศิลปะ ต่อเนื่องตลอดปี

 และปีน้ี นบัเป็นปีส�าคญัครบวาระ 100 แห่งการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนัเป็นโอกาสให้ นสิติ

เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากรทุกส่วนของจุฬาฯ ได้ร่วมกันร�าลึกถึง “เกียรติภูมิจุฬาฯ” ที่ได้น�าความรู้ความสามารถ

ออกไปรบัใช้สังคม ร่วมพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน มหาวทิยาลยัได้จดักิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปีท่ีผ่านมา 

มีการจัดงานวันครบรอบวาระในวันที่ 26 มีนาคม 2560 คือ “งาน 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ” และ  

“พธิเีปิดอทุยานจุฬาฯ 100 ปี” และเพือ่ร่วมฉลองในวาระนี ้ได้จดังานจฬุาฯ วชิาการ “จฬุาฯ Expo 2017” ภายใต้

แนวคิดหลัก “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดท�าเพื่อสังคม”

 ผลการด�าเนินงานโดยสรุป จ�าแนกเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก และผลด�าเนินงานด้าน 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารทั่วไป ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในปีนี้ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงาน

 • QS World University Rankings 2017 – 2018 ซึ่งประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2560 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 50 ของเอเชีย และอันดับที่ 

245 ของโลก โดยในระดับโลกได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากเดิมเมื่อปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 252 และในระดับภูมิภาค

เอเชียนับเป็นมหาวิทยาลัยของไทยแห่งเดียวที่ติดใน 50อันดับ

 • QS World University Ranking by Subject 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุดของประเทศไทย นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เป็นมหาวิทยาลัย 

ไทยแห่งเดียวที่มีสาขาวิชาติดระดับโลกสูงสุด 20 สาขาวิชา ในจ�านวนนี้เป็นสาขาวิชาท่ีติดอันดับโลก ล�าดับท่ี  

51-100 จ�านวน 2 สาขาวิชา คือ Modern Languages และ Engineering – Chemical ในระดับประเทศ สาขา



วชิาของจฬุาฯ ติดอนัดับท่ี 1-3 ของประเทศไทยรวม 33 สาขาวิชาจากการจดัอนัดับ 46 สาขาวชิาในกลุม่วิชาต่างๆ 

5 ด้าน โดยมีสาขาวิชาอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 24 สาขาวิชา อันดับที่ 2 ของประเทศไทย 8 สาขาวิชา และ

อันดับที่ 3 ของประเทศไทย 1 สาขาวิชา

 • QS Graduate Employability Rankings 2017 ซึง่ประกาศผลวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ของประเทศไทยด้านคณุภาพของบณัฑติ ซ่ึงเป็นการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิตผ่านมุมมองของผู้จ้างงาน 

การผลิตบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยมีนิสิตในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 37,208 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 25,246 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา 11,962 คน โดยมีนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษารวม 10,512 คน เป็นระดับปริญญาตรี 6,065 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา 4,447 คน มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 9,437 คน เป็นระดับปริญญาตรี 5,572 คน และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 3,865 คน จากการส�ารวจภาวะการหางานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ส�าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 พบว่า บัณฑิตได้งานท�าแล้ว 59.9% ศึกษาต่อ 14.4% ท�างานพร้อมกับศึกษาต่อ 1.4% และ

ยังไม่ได้ท�างาน 24.3%

 ในการรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการรับตรงผ่านโครงการต่างๆ 49.9% รับผ่านระบบ 

แอดมิชชันส์กลาง 36.3% และหลักสูตรนานาชาติ 13.8% ขณะที่การรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับใน  

18 คณะ รวม 166 สาขาวิชา มีอัตราส่วนผู้สมัครต่อผู้สอบได้เท่ากับ 1 : 1.5

 ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการสอนรวม 448 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

93 หลักสูตร จ�าแนกหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี 72 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 376 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นระดับปริญญาโท 215 หลักสูตร มีการด�าเนินงานในส่วนการพัฒนาหลักสูตรหลายประการ อาทิ นโยบายการ

จัดท�าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. มีผลให้ทุกส่วนงานต้อง

ปรับปรงุหลกัสตูรทกุหลกัสตูรในคราวเดียวกนัภายในปีการศกึษา 2560 และในปีนี ้ได้จดัท�าโครงการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนงานเลือกใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของส่วนงานให้สูงขึ้น

 การด�าเนินงานกิจการนสิติ เพือ่การพฒันาคุณภาพของนสิติ มกีารสนบัสนนุในรปูของสวัสดิการ กจิกรรม

ชมรม และโครงการพัฒนานิสิตต่างๆ ซึ่งนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกว่า 175 โครงการ โครงการ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายอาสาพัฒนา ค่ายส่ิงแวดล้อม มีการจัดด�าเนินการ 53 โครงการ ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมีหอพักรองรับนิสิตได้ 3,440 คน จัดบริการส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ช่วยให้ค�าปรึกษา ดูแลทั้งกายและ

จิตใจ ในปีที่ผ่านมามีนิสิตได้รับรางวัล ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดี 758 รางวัล มีการ

แลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษา-เสนอผลงานยังต่างประเทศ 1,031 คน และรับนิสิตต่างชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน

ที่จุฬาฯ 1,274 คน

CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560



 การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา แบ่งเป็น ทุนส�าหรับนิสิตขาดแคลน จัดสรร 1,601 ทุน เป็นเงิน 45.17 

ล้านบาท ทุนท�าชื่อเสียง 3.15 ล้านบาท และมีนิสิตกู้ยืมเงินในกองทุนกู้ยืม 415 คน เป็นวงเงินรวม 20.43 ล้าน

บาท ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุน 16 ประเภท ครอบคลุมทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย การเสนอผลงาน 

จัดท�าวิทยานิพนธ์

 การพัฒนาการเรยีนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ มกีารด�าเนนิการหลายลกัษณะ ทัง้ทีเ่ป็นโครงการ 

ทุนศึกษาต่อ ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยในลักษณะ Outbound รวม 570 คน 

และ Inbound มทีัง้สิน้ 530 คน มหาวทิยาลยัยงัจดัท�าแผนพฒันาวชิาการ ในรปูของโครงการสร้างเสรมิพลงัจฬุาฯ 

ก้าวสูศ่ตวรรษที ่2 เพือ่ยกระดับคุณภาพทางวชิาการ ซึง่ตลอดการด�าเนนิงานในช่วงที ่1 ปีงบประมาณ 2557–2560 

ได้สนับสนุนกว่า 1,000 ล้านบาท

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

 ตามเป้าหมายการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ

สร้างผลงานวิจัยของบุคลากร มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ 

วิจัย “สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ งานวิจัยและวิชาการที่ชี้น�าและขับเคลื่อน

การพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก

 ในปีงบประมาณ 2560 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมกีารด�าเนนิงานโครงการวจิยัรวม 1,919 โครงการ โดย

ส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณรวม 

2,262.27 ล้านบาท โดยที่เป็นงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 74.19% เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 18.38% 

และงบประมาณแผ่นดิน 7.43% 

 มหาวทิยาลยัสนบัสนนุการท�างานวจิยั โดยการจดัสรรทนุวจิยั 11 ประเภท ทนุและรางวลัเสรมิศกัยภาพ

บุคลากร ส่งเสริมการตีพิมพ์ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและภาษาอังกฤษของบทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์  

จัดท�าโครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

นวัตกรรมในประเทศให้มีความยั่งยืน ในรอบ 1 ปี มีโครงการนวัตกรรมที่เข้าร่วมการสนับสนุน 160 โครงการ

 ในปัจจุบันมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับต่างๆ หรือ Center of Excellence (CE) ที่ด�าเนินการ 

อยู่ 39 ศูนย์ ส่วนใหญ่เป็นศูนย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือ Research 

Unit (RU) ที่ด�าเนินการอยู่ 29 ศูนย์ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณรวม 60.20 ล้านบาท

 มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI (Web of Knowledge) จ�านวน 1,789 เรื่อง และในฐาน

ข้อมลู SCOPUS จ�านวน 2,150 เรือ่ง บาท บทความวจิยัทีไ่ด้รบัการตรวจทานคณุภาพและตรวจสอบภาษาองักฤษ

ของต้นฉบับ (manuscript) จ�านวน 509 เรื่อง

 บคุลากรและผลงานของมหาวทิยาลยัได้รบัรางวลัทัง้ในระดับนานาชาตแิละระดับชาตอิย่างต่อเนือ่งทกุปี  

ในปีงบประมาณ 2560 บุคลากรระดับอาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติรวมท้ังสิ้น 
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62 รางวัล จ�าแนกเป็น รางวัลระดับนานาชาติรวม 37 รางวัล โดยเป็นรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล และรางวัล

ประเภทผลงาน 34 รางวัล รางวัลระดับชาติรวม 25 รางวัล โดยเป็นรางวัลประเภทบุคคล 15 รางวัล และรางวัล

ประเภทผลงาน 10 รางวัล

การบริการวิชาการ

 การบริการทางวชิาการเป็นภารกจิหลกัอกีประการหนึง่ของมหาวทิยาลยัท่ีได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 

ครอบคลมุในทกุสาขาวชิาท่ีมหาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญ จ�าแนกหลกัเป็น 3 ประเภท คอื การบรกิารโดยส่วนงาน 

(คณะ/สถาบัน) โดยหน่วยงานวิสาหกิจ และโดยหน่วยงานอื่นๆ 

 การบริการทางวิชาการโดยส่วนงาน มีรูปแบบเป็นการอบรม ประชุม สัมมนา บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 

ตรวจสอบ บริการให้ค�าปรึกษา บริการจัดสอบวัดความรู้ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ท้ังในคนและสัตว์  

ในรอบปี 2560 มจี�านวนรวมทัง้สิน้ 4,468 โครงการ นบัได้ 142,575 ครัง้ มผีูร้บับรกิาร (เฉพาะโครงการทีส่ามารถ

นับได้) 4,956,551 คนหรือหน่วยงาน

 การบรกิารวชิาการโดยหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ ในปัจจบัุนม ี6 แห่ง คอื ศนูย์ทดสอบทางวชิาการ ส�านกัพมิพ์ 

ศูนย์หนังสือ ศูนย์บริการวิชาการ โรงพิมพ์ และสถานีวิทยุ วึ่งได้ขยายการบริการเพิ่มในส่วนการผลิตรายการ

โทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การบันทึกเทป 

 ส่วนการบริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น พิพิธภัณฑ์ท่ีปัจจุบันมีมากกว่า 23 แห่ง หน่วยงานด้านการรักษา

พยาบาลและสุขภาพ 9 แห่ง
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 ทั้งน้ี ยังอาจนับการให้บริการวิชาการในรูปแบบการเสนอความคิดเห็น หรือกิจกรรมทางวิชาการต่อ

ประเด็นที่ได้รับความสนใจตามวาระโอกาสต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีหลายกรณี อาทิ การผ่าตัดเหรียญออกจาก 

ทางเดนิอาหาร..เต่าทะเล (เต่าออมสนิ) การแถลงข่าวเพือ่ไขข้อข้องใจเรือ่งเชือ้ดือ้ยากับการใช้ยาปฏชีิวนะในปศสุตัว์ 

สืบเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร การเสวนาเรื่องรถไฟไทย–จีน เป็นต้น

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสบืสานและท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งมาโดยตลอด จดั

กิจกรรมทั้งด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นวาระประจ�า ได้แก่ งานประจ�าวันส�าคัญทางศาสนา การบรรยาย

ธรรม การแสดงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 

ณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ การแสดงดนตรแีละนาฏศลิป์ งานแสดงทางศลิปะต่างๆ และเพือ่ร่วมฉลอง

วาระครบ 100 ปี การสถาปนาจุฬาฯ และร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

จึงมีการจัดการแสดงของคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และจัดงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็น 

จ�านวนมาก ซึ่งปีนี้รายการแสดงจุฬาวาทิตได้เริ่มถ่ายทอดสดผ่านสื่อมัลติมีเดียท�าให้มีฐานผู้ชมสูงขึ้นอย่างมาก

 ดังมีตัวอย่างรายการที่น่าสนใจ อาทิ สดับถ้อยร้อยเรียงส�าเนียงสวรรค์ ของส�านักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ การบรรเลงบทเพลงซิมโฟนี “คีตราชา” ที่ศาสตราจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ 

ธรรมบุตร ประพันธ์ถวาย รวมทั้งบทเพลงเสียงหนึ่งและบทเพลงรักในดวงใจนิรันดร์ ซึ่งนิสิตเก่าเป็นผู้ประพันธ์ขึ้น

ถวาย นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง” ผลงานโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน 
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และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 100 ปี” นิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ” โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์, ครองศักดิ์ จุฬามรกต

 ในด้านวชิาการ อนัเป็นจดุหมายหลกัของพนัธกิจด้านศลิปวฒันธรรมด�าเนินไปอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การด�าเนินการ

พพิิธภณัฑ์ หอศลิป์ ห้องสมดุดนตรไีทย หอประวตั ิมกีารจดัท�าหนงัสอืและสือ่สิง่พมิพ์ อาท ิหนงัสอื “จุฬาฯ จารกึ” 

(รวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) หนังสือ “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ” และในปีนี้ 

ได้จัดท�าวีดิทัศน์พิเศษเพื่อเผยแพร่ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชุด “เหนือเกล้าชาวจุฬาฯ”

 ในระดับส่วนงาน นอกจากการร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมใน 

การอนุรกัษ์ พฒันา และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ศิลปะ และวฒันธรรม นบัได้ 578 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,352 ครัง้ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได้) 287,955 คน

การบริหารทั่วไป

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่รวม 1,878,560 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่การศึกษาร้อยละ 50.5 มีอาคาร 

201 หลัง มีบุคลากร 7,850 คน เป็นสายวิชาการ 2,848 คน และเป็นสายปฏิบัติการ 5,002 คน กว่า 3 ใน 4 

เป็นการจ้างในระบบพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

2,162 คน (75.9%) ในด้านต�าแหน่งทางวชิาการ มตี�าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 193 คน รองศาสตราจารย์ 639 คน 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 896 คน ทีเ่หลอืเป็นอาจารย์ อาจารย์สาธติ และนกัวจิยั และมหาวทิยาลยัมกีารพฒันาบคุลากร

ผ่านการฝึกอบรมนับรวมได้ 3,111 ครั้ง

 การบริหารจัดการทรัพย์สิน แบ่งเป็น การจัดการทรัพย์สินทางการเงิน มีท้ังส่วนท่ีมหาวิทยาลัยและ 

ส่วนงานบริหารเอง และส่วนทีบ่รหิารผ่านกองทนุส่วนบคุคล จฬุาฯ ซึง่ประสบผลในระดบัน่าพอใจ  ณ 30 กนัยายน 

2560 มีเงินลงทุนรวม 30,136.70 ล้านบาท และได้จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น คือ กองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ ประเภท

ตราสารหนี้ระยะกลาง (Medium Term Fixed Income Fund : M-FIXED) ส่วนการจัดการทรัพย์สินในเขตพื้นที่

เชิงพาณิชย์ โดยส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ในปี 2560 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 6 โครงการ ได้แก่  

สวนหลวงสแควร์ STADIUM ONE สามย่าน มติรทาวน์ โครงการพัฒนาหมอน 33 อาคารสยามกิตติ ์ระยะท่ี 2 โครงการ

พัฒนา Block H 

 และในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดต้ังศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ (ระดับ 3) ในก�ากับของอธิการบดี มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการบริหาร

จัดการ พัฒนา ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564
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การผลิตบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงและประสานทุกภารกิจที่มีผลต่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไปเป็น 

ประชากรทีม่คีณุภาพของสงัคม โดยได้ด�าเนนิการในด้านต่างๆ เพือ่พฒันาความเข้มแข็งด้านวิชาการ การเรียนการสอน 

และการพฒันาตนของนิสติ ด้วยตระหนักในปณิธานของมหาวทิยาลยั ท่ีมจีดุมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก บูรณาการ

องค์ความรู ้ สร้างปัญญา ทะนุบ�ารงุศิลปวฒันธรรม และสร้างบัณฑิตให้เป็นคนด ี ถึงพร้อมด้วย คุณลักษณะบัณฑติ 

ท่ีพงึประสงค์ สามารถครองตนอย่างมคุีณธรรม เป็นผู้น�าทางปัญญา เป็นทีพ่ึง่และผูพ้ฒันาอนาคตของประเทศไทย

เปรยีบดงัเสาหลกัแห่งแผ่นดิน

 ผลการด�าเนินงานด้านการผลติบณัฑติ ปีงบประมาณ 2560 สรปุได้ ดงัน้ี

1 ข้อมูลนิสติ

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้ผลติบณัฑติในระดับอดุมศกึษา จ�าแนกเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาบัณฑติ 

และระดับบณัฑติศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ประกาศนยีบตัรบณัฑติ มหาบณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู และดษุฎี

บณัฑติมีจ�านวนนสิติและข้อมลูการหางานท�าของบัณฑติท่ีส�าเรจ็การศกึษา ดงัน้ี

 1.1 จำานวนนสิติใหม่ นสิิตท้ังหมด และผู้สำาเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2559

 นิสิตทีเ่ข้าศกึษาเป็นนสิติใหม่ในปีการศกึษา 2559 มจี�านวน 10,512 คน จ�าแนกเป็น ระดบัปรญิญาบัณฑิต 

6,065 คน และระดบับัณฑติศึกษา 4,447 คน ในภาพรวมมนีสิติท้ังหมดทุกระดบั จ�านวน 37,208 คน จ�าแนกเป็น 

ระดบัปรญิญาบณัฑติ 25,246 คน และระดับบณัฑิตศึกษา 11,962 คน นสิิตส�าเรจ็การศกึษาในปีการศึกษา 2559 

จ�านวน 9,437 คน จ�าแนกเป็น ระดับปรญิญาบณัฑิต 5,572 คน และระดบับัณฑิตศกึษา 3,865 คน รายละเอยีด 

ดงัแสดงในตาราง

 ทั้งนี้ จ�านวนนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาจริง จะน้อยกว่าจ�านวนนิสิตที่ผ่านการรับสมัครคัดเลือก 

เข้าศึกษาเนือ่งจากมนิีสติบางส่วนทีส่อบผ่านการรับสมคัรไม่ได้ลงทะเบียนเข้าศกึษา

 หมายเหต ุ ในการแสดงข้อมูลตารางนิสิต จะใช้ตัวอกัษรย่อ แสดงระดบั ดงัน้ี

     ป.ตรี    หมายถึง ปรญิญาตรี

     ป.บณัฑติ    หมายถึง ประกาศนยีบัตรบัณฑติ

     ป.โท   หมายถึง ปรญิญาโท

     ป.บณัฑติชัน้สงู  หมายถึง ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสงู

     ป.เอก   หมายถึง ปรญิญาเอก
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กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 นิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก รวม ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก รวม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,097 59 434 266 114 1,970 13,872 58 3,540 697 1,347 19,514

คณะแพทยศาสตร์ 309 10 131 224 31 705 1,851 9 291 584 117 2,852

คณะทันตแพทยศาสตร์ 97 24 45 42 7 215 732 24 126 113 26 1,021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 118 25 17 26 186 638 25 57 91 811

คณะเภสัชศาสตร์ 153 38 12 203 898 118 76 1,092

คณะพยาบาลศาสตร์ 56 3 59 288 22 310

คณะสหเวชศาสตร์ 196 36 7 239 693 88 39 820

คณะจิตวิทยา 132 35 8 175 491 86 30 607

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 92 53 5 150 387 133 57 577

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

23 15 38 41 107 148

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2,098 922 160 3,180 8,182 2,312 782 11,276

คณะวิทยาศาสตร์ 863 248 86 1,197 2,919 784 421 4,124

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 915 480 60 1,455 3,705 1,154 247 5,106

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 320 119 7 446 1,558 218 33 1,809

วิทยาลัยปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี

75 7 82 156 81 237

มนุษยศาสตร์ 566 176 87 829 2,279 450 276 3,005

คณะอักษรศาสตร์ 408 127 29 564 1,625 350 128 2,103

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 158 49 58 265 654 100 148 902

สังคมศาสตร์ 2,304 1783 138 4,225 9,095 4,057 603 13,755

คณะครุศาสตร์ 389 235 84 708 1,815 574 419 2,808

คณะนิติศาสตร์ 398 187 10 595 1,284 520 17 1,821

คณะนิเทศศาสตร์ 239 70 4 313 935 138 21 1,094

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

752 736 4 1,492 2,854 1,721 18 4,593

คณะรัฐศาสตร์ 217 252 25 494 958 539 73 1,570

คณะเศรษฐศาสตร์ 257 176 6 439 1,064 301 21 1,386

ส�านักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

52 52 185 185

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 4 5 9 6 27 33

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์

123 123 258 7 265

สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย)

225 83 308 516 418 934

รวม 6,065 59 3,540 266 582 10,512 25,246 58 8,563 697 2,644 37,208
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กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน
ผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

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

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,036 56 409 208 88 1,797

คณะแพทยศาสตร์ 308 9 108 166 12 603

คณะทันตแพทยศาสตร์ 130 24 28 42 9 233

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 101 23 18 14 156

คณะเภสัชศาสตร์ 142 46 12 200

คณะพยาบาลศาสตร์   105 5 110

คณะสหเวชศาสตร์ 143 21 2 166

คณะจิตวิทยา 128 24 4 156

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 84 29 10 123

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   30 20 50

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1,864 836 104 2,804

คณะวิทยาศาสตร์ 655   278 65 998

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 870   373 28 1,271

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 339   110 2 451

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี     75 9 84

มนุษยศาสตร์ 529 125 51 705

คณะอักษรศาสตร์ 379   89 28 496

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 150   36 23 209

สังคมศาสตร์ 2,143 1,651 113 3,907

คณะครุศาสตร์ 369   180 94 643

คณะนิติศาสตร์ 298   195 493

คณะนิเทศศาสตร์ 221   54 5 280

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 705 739 1 1,445

คณะรัฐศาสตร์ 227 208 2 437

คณะเศรษฐศาสตร์ 278 146 5 429

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 45 45

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 6 6

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 129 129

สหสาขาวิชา (บัณฑิตวิทยาลัย)     181   43 224

รวม 5,572 56 3,202 208 399 9,437
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 1.2 ภาวะการหางานทำาของบัณฑิตระดบัปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2558 

 จากจ�านวนนิสติทีต่อบแบบสอบถาม 5,326 คน ในช่วงซ้อมรบัพระราชทานปรญิญาบัตร มนีสิติท่ีได้งานท�า หรอื

ศกึษาต่อ รวม 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7

กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน

ท�างานแล้ว
ท�างานแล้วและ
ก�าลังศึกษาต่อ

ก�าลังศึกษาต่อ ยังไม่ได้ท�างาน บัณฑิต
ที่ส�าเร็จ

การศึกษา
ทั้งหมด

บัณฑิต
ที่กรอก
แบบ

ส�ารวจ

ร้อยละ
บัณฑิต
ที่กรอก
แบบ

ส�ารวจ
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 850 80.1 27 2.5 81 7.6 103 9.7 1,093 1,061 97.1

คณะแพทยศาสตร์ 286 92.6 18 5.8 5 1.6 317 309 97.5

คณะทันตแพทยศาสตร์ 137 100 138 137 99.3

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 75.5 2 1.9 24 22.6 107 106 99.1

คณะเภสัชศาสตร์ 152 92.1 1 0.6 4 2.4 8 4.8 168 165 98.2

คณะสหเวชศาสตร์ 129 80.1 1 0.6 24 14.9 7 4.3 163 161 98.8

คณะจิตวิทยา 32 41.0 6 7.7 40 51.3 88 78 88.6

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 34 32.4 5 4.8 18 17.1 48 45.7 112 105 93.8

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 868 52.9 23 1.4 352 21.4 399 24.3 1,728 1,642 95.0

คณะวิทยาศาสตร์ 286 50.2 9 1.6 188 33.0 87 15.3 601 570 94.8

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 441 58.0 10 1.3 128 16.8 181 23.842.0 810 760 93.8

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 141 45.2 4 1.3 36 11.5 131 42.0 317 312 98.4

มนุษยศาสตร์ 239 49.3 8 1.6 63 13.0 175 36.1 540 485 89.8

คณะอักษรศาสตร์ 177 52.5 5 1.5 48 14.2 107 31.8 388 337 86.9

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 62 41.9 3 2.0 15 10.1 68 45.9 152 148 97.4

สังคมศาสตร์ 1,233 57.7 18 0.8 271 12.7 616 28.8 2,236 2,138 95.6

คณะครุศาสตร์ 126 35.1 5 1.4 51 14.2 177 49.3 375 359 95.7

คณะนิติศาสตร์ 112 35.0 7 2.2 116 36.3 85 26.6 334 320 95.8

คณะนิเทศศาสตร์ 105 43.0 3 1.2 24 9.8 112 45.9 256 244 95.3

คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี

535 77.4 1 0.1 21 3.0 134 19.4 710 691 97.3

คณะรัฐศาสตร์ 178 77.4 1 0.4 33 14.3 18 7.8 246 230 93.5

คณะเศรษฐศาสตร์ 147 57.4 1 0.4 23 9.0 85 33.2 276 256 92.8

ส�านักวิชาทรัพยากร

การเกษตร
30 78.9 3 7.9 5 13.2 39 38 97.4

รวม 3,190 59.9 76 1.4 767 14.4 1,293 24.3 5,597 5,326 95.2

หมายเหต ุ  1. ยงัไม่ได้งานท�า หมายถงึ หางานท�าไม่ได้ รอฟังค�าตอบจากหน่วยงาน ยงัไม่ประสงค์จะท�างาน และสาเหตอุืน่ๆ

 2. ส�ารวจข้อมูลในช่วงท่ีบณัฑติซ้อมรบัพระราชทานปรญิญาบตัร (24 ก.ย. 2559 – 17 ต.ค. 2559) และติดตามข้อมูล

                   เพ่ิมเตมิ ภายในวนัที ่31 พ.ค. 2560
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2 การรับนิสติ

 2.1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 ในปีการศกึษา 2560 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรับนสิติใหม่ระดบัปริญญาตรทีีผ่่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์

เข้าศึกษารวม 6,740 คน การรับนิสติจ�าแนกเป็น 3 รูปแบบ คอื ระบบแอดมิชช่ันกลาง 2,444 คน ระบบรบัตรง  

3,365 คน และหลักสูตรนานาชาติ 931 คน ตามรายละเอยีดดังนี้

  2.1.1 การรบัเข้าศกึษาโดยระบบแอดมิชชนักลาง เป็นการรบัเข้าศกึษา โดยมสีมาคมอธกิารบดี

แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผูด้�าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลอืกตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนด ในปีการ

ศกึษา 2560 มผีูผ่้านการคัดเลือกและมสิีทธิเ์ข้าศึกษา รวม 2,444 คน คดิเป็นร้อยละ 36.26 จากจ�านวนนสิติใหม่

ระดบัปรญิญาตร ี6,740 คน

  2.1.2 การรบัเข้าศกึษาโดยระบบรบัตรง มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการประกาศรบัสมคัรและคดัเลอืก 

ในปีการศกึษา 2560 มกีารรับเข้าศึกษาโดยวธิรีบัตรง จ�านวน 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 โครงการรบัตรงแบบพเิศษ  

กลุม่ท่ี 2 โครงการรบัตรงแบบปกติ กลุม่ที ่3 โครงการรับตรงร่วมกบักลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ

กลุม่ที ่4 โครงการรบัผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีข้าศกึษาในคณะนติศิาสตร์ (ภาคบัณฑิต) รวมท้ัง 4 กลุม่ มผีูผ่้าน

การคัดเลอืกและมสีทิธิเ์ข้าศึกษาจ�านวน 3,365 คน คิดเป็นร้อยละ 49.93 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

 ก. โครงการรบัตรง (แบบพเิศษ) เป็นโครงการท่ีมวีตัถุประสงค์เฉพาะเป็นการขยายโอกาสทางการศกึษา

ในการรับเข้าศึกษา รวม 22 โครงการ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 609 คน ใน 20 โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ 9.04 จากจ�านวนนิสติใหม่ 6,740 คน จ�าแนกเป็น 4 โครงการย่อย ได้แก่

  1) การกระจายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค รวม 5 โครงการ จ�านวน 245 คน ดังนี้ 

1 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 80 คน

คณะแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 69 คน

	 																																	โครงการกระจายแพทย์หน่ึงอำาเภอหน่ึงทุน	 11 คน

2 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาฯ (จุฬาฯ-ชนบท) 101 คน

3 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน

คณะเศรษฐศาสตร์

5 คน

4 โครงการรับนักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา 

(โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย)

3 คน

5 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

56 คน
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  2) การส่งเสรมิความสามารถพิเศษ รวม 13 โครงการ จำานวน 260 คน ดังน้ี

1 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติในทางกีฬา 68 คน

2 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติในทางศิลปะ 14 คน

3 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล 6 คน

4 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 87 คน

5 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 คน

6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาใน

คณะวิทยาศาสตร์

17 คน

7 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์

1 คน

8 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 3 คน

9 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

14 คน

10 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10 คน

11 โครงการรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย

ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

11 คน

  3) การส่งเสรมิสาขาขาดแคลน รวม 2 โครงการ จำานวน 73 คน ดังนี้

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์  

2 คน

2 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท., สพฐ. และ วมว.)

71 คน

  4) การให้ความร่วมมือในการผลติบณัฑิตกบัหน่วยงานภายนอก รวม 2 โครงการ 

จ�านวน 31 คน ดังน้ี 

1 โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ 29 คน

2 โครงการรับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าศึกษาในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

2 คน

 ข. โครงการรบัตรง (แบบปกต)ิ เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงค์จะคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพและม ี

ความมุง่มัน่จะศกึษาเฉพาะสาขาวิชา รวมทัง้การรับในสาขาวชิาท่ีไม่ได้มกีารรบัในระบบแอดมชิชันกลาง (สาขาวชิาดนตรี

ศกึษา คณะครศุาสตร์ และสาขาวชิานาฏศิลป์และดรุยิางคศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์) รวม 14 คณะ มผู้ีผ่านการ
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คดัเลือกและมสิีทธเิข้าศึกษา 2,296 คน คิดเป็นร้อยละ 34.07 จากจ�านวนนิสติใหม่ 6,740 คน ดงันี้

1 คณะสหเวชศาสตร์ 3 คน 8 คณะเศรษฐศาสตร์ 65 คน

2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 คน 9 คณะอักษรศาสตร์ 273 คน

3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 41 คน 10 คณะครุศาสตร์ 245 คน

4 คณะวิทยาศาสตร์ 155 คน 11 คณะรัฐศาสตร์ 63 คน

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 455 คน 12 คณะนิติศาสตร์ 133 คน

6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 94 คน 13 คณะนิเทศศาสตร์ 90 คน

7 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 501 คน 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 156 คน

 ค. โครงการรบัตรงร่วมกบักลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รวม 4 คณะ คอื คณะแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีผู ้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ ์

เข้าศึกษา 360 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 จากจ�านวนนิสติใหม่ 6,740 คน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 187 คน คณะ 

ทนัตแพทยศาสตร์ 83 คน คณะสตัวแพทยศาสตร์ 62 คน และคณะเภสชัศาสตร์ 28 คน

 ง. โครงการรับบุคคลเข้าศกึษาในหลักสตูรนติิศาสตรบณัฑติ (ภาคบัณฑติ) มผีูผ่้านการคดัเลือกและมี

สทิธิเ์ข้าศกึษา 100 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 จากจ�านวนนสิติ 6,740 คน

  2.1.3 การรบัเข้าศกึษาหลกัสตูรนานาชาต ิ เป็นการรบัเข้าศกึษาในหลกัสตูรทีม่กีารจดัการเรยีน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ ในปีการศึกษา 2560 มีการจดัการเรยีนการสอนใน 8 คณะ รวม 13 หลกัสูตร มีผู้มสีทิธิ์

เข้าศึกษา 931 คน คดิเป็นร้อยละ 13.81 จากจ�านวนนิสิตใหม่ 6,740 คน ดังนี้

    •   คณะ/หลกัสตูรเป็นผูด้�าเนินการรับสมคัร (นสิติท่ีมสัีญชาตไิทยและมใิช่สญัชาตไิทย)

  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 132 คน   - คณะวทิยาศาสตร์  59 คน

  - คณะวศิวกรรมศาสตร์  200 คน  - คณะนเิทศศาสตร์  80 คน

  - คณะเศรษฐศาสตร์   132 คน             - คณะพาณชิยศาสตร์และ 166 คน

              การบัญชี    

  - คณะอกัษรศาสตร์    100 คน  - คณะจติวทิยา 47 คน

    •   มหาวทิยาลยัเป็นผูด้�าเนินการรับสมัคร (เฉพาะนสิติต่างชาตท่ีิไม่ถือหนงัสอืเดนิทางไทย)

  - คณะเศรษฐศาสตร์   1 คน  - คณะจติวทิยา 2 คน

  - คณะอกัษรศาสตร์   2 คน  - คณะพาณชิยศาสตร์ 2 คน

              และการบัญชี    

   - คณะนิเทศศาสตร์    8 คน

 ในการด�าเนินงานรับนิสิตเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยโดยส�านักบริหารวิชาการจัดการประชาสัมพันธ์และ 

แนะแนวการเข้าศึกษาอย่างต่อเน่ืองทกุปี เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูหลกัสตูร การจัดการเรยีนการสอน และกิจกรรมต่างๆ 

ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวร่วมกับ
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ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 3 ครัง้ คอื ครัง้ท่ี 1 ท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (6-8 พฤศจิกายน 2559) ครัง้ท่ี 2 

ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (17-18 พฤศจิกายน 2559) และครัง้ท่ี 3 ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น (19-20 มกราคม 

2560) มผีูเ้ข้าร่วมชมประมาณ 30,000 คน

 2.2 การรบันสิติระดบับัณฑิตศกึษา 

 ด้วยมหาวทิยาลยัมนีโยบายรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในเชงิรกุ โดยก�าหนดโครงการเปิด 

รับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ เป็นการรับเข้าศึกษา  

ในปีการศกึษา 2560 มคีณะทีเ่ปิดรบัสมคัรนสิติเข้าศกึษาด้วยวธิพีเิศษ จ�านวน 18 คณะ รวม 166 สาขาวชิา เป็นระดับ

ดษุฎีบณัฑติ จ�านวน 75 สาขาวชิา ระดับมหาบัณฑติ จ�านวน 91 สาขาวชิา 

 ส�าหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มีผูส้มคัรเข้าศกึษารวมท้ังสิน้ 6,105 คน  รายละเอยีดดงัตาราง

บัณฑิตศึกษาคณะ

2558 2559 2560

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

1. สหสาขาวิชา 390 292 1:1.3 537 293 1:1.8 496 385 1:1.3

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 695 514 1:1.4 918 481 1:1.9 707 515 1:1.4

3. คณะอักษรศาสตร์ 242 117 1:2.1 407 151 1:2.7 260 143 1:1.8

4. คณะวิทยาศาสตร์ 446 331 1:1.3 578 350 1:1.7 535 421 1:1.3

5. คณะรัฐศาสตร์ 290 218 1:1.3 461 226 1:2.0 328 224 1:1.5

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 127 86 1.:1.5 135 60 1:2.3 100 72 1:1.4

7. คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

752 633 1:1.2 801 539 1:1.5 732 624 1:1.2

8. คณะครุศาสตร์ 699 381 1:1.8 952 324 1:2.9 462 232 1:2.0

9. คณะนิเทศศาสตร์ 184 67 1:2.7 276 88 1:3.1 160 87 1:1.8

10. คณะเศรษฐศาสตร์ 266 205 1:1.3 314 187 1:1.7 249 197 1:1.3

11. คณะแพทยศาสตร์ 485 391 1:1.2 564 393 1:1.4 495 405 1:1.2

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 73 65 1:1.0 76 57 1:1.3 64 62 1:1.0

13. คณะทันตแพทยศาสตร์ 380 115 1:3.3 555 145 1:3.8 623 117 1:5.3

14. คณะเภสัชศาสตร์ 80 52 1:1.5 94 38 1:2.5 87 60 1:1.5

15. คณะนิติศาสตร์ 255 253 1:1 243 231 1:1.1 204 204 1:1.0

16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 87 86 1:1 193 115 1:1.7 87 68 1:1.3

17. คณะพยาบาลศาสตร์ 145 63 1:2.3 168 55 1:3.1 143 69 1:2.1

18. คณะสหเวชศาสตร์ 46 37 1:1.2 75 45 1:1.7 43 31 1:1.4

19. คณะจิตวิทยา 105 39 1:2.7 199 49 1:4.1 118 53 1:2.2

20. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 101 82 1:1.2 137 80 1:1.7 72 61 1:1.2
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บัณฑิตศึกษาคณะ

2558 2559 2560

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบ
ได้ :

สมัคร

21. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 16 9 1:1.8 24 9 1:2.7 19 14 1:1.4

22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข

79 78 1:1.0 40 13 1:3.1 121 51 1:2.4

รวมทั้งหมด 5,943 4,114 1:1.4 7,747 3,929 1:2 6,105 4,095 1:1.5

รวมปริญญาเอก 746 472 1:1.6 1,094 492 1:2.2 763 479 1:1.6

รวมประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 365 261 1:1.4 421 283 1:1.5 499 268 1:1.9

รวมปริญญาโท 4,658 3,318 1:2.7 6,015 3,090 1:1.9 4,650 3,284 1:1.4

รวมประกาศนียบัตรบัณฑิต 174 64 1:1.4 217 64 1:3.4 193 64 1:3.0

3 การบริหารหลักสูตร

 จ�าแนกเป็น จ�านวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน  หลกัสูตรใหม่ หลกัสตูรปรบัปรงุ หลกัสตูรท่ีขอยกเลกิ และนโยบาย

การบรหิารหลักสตูร มข้ีอมลูโดยสรุป ดังน้ี

 3.1 จำานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

สาขา

ปริญญา

บัณฑิต
ป.บัณฑิต มหาบัณฑิต

ป.บัณฑิต

ขั้นสูง
ดุษฎีบัณฑิต รวมทุกระดับ

รวม

ไท
ย

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

อัง
กฤ

ษ

นา
นา

ชา
ติ

สังคมศาสตร์ 9 4 1 42 2 14 19 3 3 70 5 22 97

มนุษยศาสตร์ 2 1  22 1 12 1 36 3 39

วิทยาศาสตร์กายภาพ 37 7 46 1 9 31 1 3 114 2 19 135

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 11 1 6 47 12 27 24 14 115 27 142

สหสาขาวิชา 12 7 8 8 20 15 35

รวมทุกสาขา
59 13 6 1 169 3 43 27 94 4 29 355 7 86

448
72 7 215 27 127 448

 3.2 หลกัสตูรใหม่ หลกัสูตรปรบัปรุง หลกัสูตรทีข่อยกเลกิ (ปิด)

 ในปีงบประมาณ 2560 คณะต่างๆ ได้พัฒนาหลักสตูร โดยเปิดและปรบัปรงุหลกัสตูร ซ่ึงสภามหาวทิยาลยั

ได้อนุมตัใิห้เปิดหลกัสูตรใหม่ ปรับปรุงหลกัสตูร และปิดหลกัสตูร รวมท้ังสิน้ 36 หลกัสตูร ดงัตาราง 
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สาขา

ปริญญา
บัณฑิต

ป.บัณฑิต มหาบัณฑิต
ป.บัณฑิต

ขั้นสูง
ดุษฎีบัณฑิต รวม รวม

ปรับ
ปรุง

ปิด ปิด ใหม่ ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ      
ปรุง

ปิด ใหม่ ปรับ
ปรุง

ใหม่ ปรับ
ปรุง

ปิด

สังคมศาสตร์ 4 2 4 2 6

มนุษยศาสตร์ 1 1 1

วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1 4 4

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7 7 1 1 5 4 19 6 25

สหสาขาวิชา

รวมทุกสาขา 10 1 12 3 1 5 4 27 9 36

 3.3 นโยบายการบรหิารหลกัสูตร

  คณะกรรมการนโยบายวชิาการและสภามหาวทิยาลยัได้มมีตใิห้ก�าหนดนโยบายหรอืเกณฑ์ทางด้าน

หลกัสตูร รวมทัง้เหน็ชอบให้ด�าเนินการเร่ืองต่างๆ ใน 15 ประเดน็หลัก ดงันี้

  3.3.1 หลกัสตูรปรบัปรุงทีมี่การปรบัชือ่สาขาวชิา/แขนงวชิา ลด-ยกเลกิแขนงวชิา และปรบั

เป็นหลกัสตูรนานาชาติ

     เพือ่ให้หลกัสตูรมคีวามทนัสมยัตอบสนองความต้องการของสงัคมและประเทศ โดยค�านงึถงึ

ความเป็นหลกัสูตรทีเ่น้นผลการเรยีนรู ้ (outcome based curriculum) เป็นส�าคญั และเพือ่พฒันาให้บัณฑติมี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทัง้ 9 องค์ประกอบ การปรบัปรงุมลีกัษณะเป็นการปรบัช่ือสาขาวชิาและแขนงวชิา ปรบัลด

หรือยกเลิกแขนงสาขาหรือกลุ่มวิชา ปรับปรุงจากหลักสูตรภาษาไทยเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในรอบปี 2560  

มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร รวม 27 หลกัสตูร

  3.3.2 เปลีย่นแปลงอาจารย์ประจำาหลกัสตูร

     ด�าเนนิการไปพร้อมกับการปรบัปรงุหลกัสตูร เพือ่ให้คณะ/ส่วนงานส�ารวจและทบทวนจ�านวน

และคณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรให้ถกูต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร คงคณุภาพตลอดระยะเวลาที่

เปิดสอน พร้อมรองรบัการตรวจประกันคุณภาพในปีการศกึษา 2559 จากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

โดยปีน้ีมหีลักสตูรท่ีได้รบัอนมัุตใิห้เปลีย่นแปลง 146 หลกัสูตร เป็นลกัษณะการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร (สมอ.8) 

(ปรับปรงุเลก็น้อย)

  3.3.3 นโยบายการจัดทำาหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2558

     ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ออกประกาศเรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 จ�านวน 3 ฉบบั มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่ 14 พฤศจกิายน 2558 เป็นต้นไป ใช้ทดแทนประกาศ 

เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษาและแนวทางการบรหิารเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 หลกัสตูรท่ีอยูร่ะหว่าง
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ด�าเนินการขออนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัอนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2559 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานหลกั ๆ  คือ (1) อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร กรณี

ทีห่ลกัสูตรใดยังใช้เกณฑ์เดิม อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรจะไปเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในเกณฑ์ใหม่ไม่ได้ ซึง่จะมี 

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการในกรณีที่ภาควิชา/คณะมีอาจารย์ประจ�าไม่เพียงพอต่อจ�านวนหลักสูตรที่มีอยู่  

(2) การตรวจประเมนิคณุภาพหลกัสตูรในทกุปีการศกึษา ส่วนงานต้องก�ากบัดแูลทัง้สองเกณฑ์ตามท่ีแต่ละหลกัสตูรนัน้ๆ 

ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่อยู่

     มหาวทิยาลยัจงึก�าหนดการจดัท�าหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ. 2558 ก�าหนด

ให้ทกุส่วนงานปรับปรงุหลกัสตูรทกุหลกัสูตรในคราวเดยีวกนั ภายในปีการศกึษา 2560 เพือ่ใช้หลกัสตูรปรบัปรงุ 

ในปีการศกึษา 2561 มแีนวทางการปรับปรุงหลกัสตูร คือ

     •  กรณหีลกัสตูรเพิง่ได้รบัอนมุตัใิห้ปรบัปรงุและปัจจุบันยงัไม่มคีวามจ�าเป็นต้องปรบัโครงสร้าง

และความทนัสมยัของหลกัสตูร ให้ปรับปรุงในส่วนของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรให้

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 และจดัท�าเป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ โดยไม่ต้องเสนอให้ผูท้รงคณุวฒิุวเิคราะห์

หลกัสตูร

     • กรณีหลักสูตรต้องการปรับปรุงหลักสูตรทั้งโครงสร้างและความทันสมัยของหลักสูตร  

ให้จดัท�าเล่มหลกัสตูรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 และต้องเสนอให้ผูท้รงคณุวฒิุวเิคราะห์หลักสตูร

  3.3.4 นโยบายการให้อนุปรญิญาสำาหรบัหลกัสตูรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     • เห็นชอบให้มีการให้อนุปริญญาส�าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์  

เนื่องจากมีความจ�าเป็นเชิงวิชาชีพที่นิสิตต้องใช้ในการสมัครอบรมวิชาว่าความตามพระราชบัญญัติทนายความ  

พ.ศ. 2528 มาตรา 35 โดยทีนิ่สติยงัคงศึกษาต่อจนส�าเร็จการศกึษา

     • ไม่เหน็ชอบให้มกีารให้อนุปริญญาของคณะอืน่ๆ ในกรณท่ีีนสิติไม่สามารถศกึษาจนส�าเรจ็

การศกึษาตามทีเ่คยปฏบิติัมาแต่เดมิ  เนือ่งจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมุง่เน้นการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 ท่ีไม่สนับสนนุให้มหาวทิยาลยัประสาทปรญิญาท่ีต�า่กว่าระดบั

ปรญิญาตร ีเพราะเหน็ควรเป็นหน้าท่ีของสถาบันการศึกษาระดบัวิทยาลยั เช่น วทิยาลยัชุมชน

  3.3.5 นโยบายการปิดหลักสตูรและเปิดหลักสตูรใหม่

     จากการพิจารณานโยบายการปิดหลกัสตูรทีก่�าหนดไว้เดิม และข้อมลูรายงานผลการส�ารวจ

สถานะหลกัสตูร ในปีการศึกษา 2555 - 2559 คณะกรรมการนโยบายวิชาการมมีตใิห้ด�าเนนิการ ดังนี้

    • การปิดหลกัสตูร

-  หลกัสตูรทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ไม่ได้เปิดสอนตดิต่อกนั 4 ปีการศกึษา ตามนโยบายทีใ่ห้ไว้แล้วให้

เสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัต่ิอไป โดยต้องมกีารเจรจาท�าความเข้าใจกบัคณะ/ส่วนงาน

เจ้าของหลกัสูตรก่อน
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-  หลกัสตูรทีม่กีารรบันสิติไม่สม�า่เสมอ และหลกัสตูรท่ีรบันสิติได้ไม่ตรงตามแผนการรบัให้

จัดล�าดับตามสภาพปัญหาและเข้าดแูล เช่น การประชาสมัพนัธ์ การจดัท�าความร่วมมอืกบั

หน่วยงานภายนอก รวมท้ังสนบัสนนุให้หลกัสตูรมกีารประเมนิตนเองตามกลไกของ risk 

management  

    • การเปิดหลักสตูรใหม่

ต้องมข้ีอมลูสนบัสนนุให้เหน็ภาพรวมทีช่ดัเจน เช่น ความต้องการของตลาดแรงงาน ผูใ้ช้บณัฑติ 

แผนการจัดหาผูเ้ข้าศึกษา การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร การค�านวณความคุม้ค่าคุม้ทุนของ

หลกัสตูร

  3.3.6  การปรับปรงุโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี

     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้ก�าหนดนยิามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และก�าหนดให้จัดการศกึษาเป็นรายวชิา หรอืลกัษณะบรูณาการใดๆ 

กไ็ด้ โดยมหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

     ศนูย์การศกึษาทัว่ไปจึงด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรรายวชิาการศกึษาทัว่ไป ส�าหรบัปีการศกึษา 

2560 เป็นต้นไปใน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  

เพือ่ให้มเีนือ้หา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรูท่ี้ทันสมยั โดยมกีารทบทวนเป้าหมาย 

และวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน จุดแขง็จุดอ่อน จัดท�าโครงการ The 21st Century General Education (21st 

GenEd) มุง่สร้างคณุลกัษณะ ทศันคติ และทกัษะ ท่ีส�าคญัให้แก่ผูเ้รยีน เชิญชวนให้ใช้การประเมนิผลเป็นแบบผ่าน/

ไม่ผ่าน (S/U) จดัสร้างรายวชิาน�าร่องใหม่ จดัท�า Frequently Asked Questions (FAQ) ขับเคลือ่นโดยการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้จดั Workshop กับอาจารย์ผู้สอน ประชาสมัพนัธ์ สร้าง Partnership

     คณะกรรมการนโยบายวชิาการมคีวามคดิเหน็ให้ด�าเนนิการปรบัปรงุเพิม่เตมิ ในประเดน็ 

การประเมนิผล การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน การพฒันาอาจารย์ผูส้อน ปรบัช่ือย่อโครงการเป็น 21st CenGenEd 

การทบทวนประสิทธภิาพและความคุ้มค่าของรายวิชา และรายวชิาเพ่ิม เช่น

  3.3.7 แนวปฏบัิตเิรือ่งอาจารย์พเิศษ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2560   

     ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ระบเุกณฑ์เกีย่วกบัอาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยั

จงึได้จดัท�าแนวปฏิบติัเรือ่งอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมกีารก�าหนดประเดน็ต่างๆ คือ 

ค�านยิาม การท�าหน้าที ่เกณฑ์คุณสมบัติ การจ่ายค่าตอบแทน มรีายละเอยีดดงันี้
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     1) อาจารย์ผูส้อนทีเ่ป็นอาจารย์พเิศษ ให้มช่ัีวโมงสอนตามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา 

ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้พิจารณาจากระบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร 

ทีมุ่ง่หวงัความเป็นเลศิทางวชิาการ และมุง่เน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ 

    ทัง้น้ีก�าหนดให้มอีาจารย์ประจ�าท�าหน้าท่ี (1) เป็นผู้รบัผดิชอบรายวชิา (2) ประสานงาน และ/

หรือร่วม จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ และส่งผลการเรียนรู้ของนิสิตตามระบบของส�านักงาน 

การทะเบยีน และ (3) จดัท�าประมวลรายวชิา ก�ากบัตดิตามการประเมนิ การจดัการเรยีนการสอนนสิติและผูส้อนในระบบ 

CU-CAS

     2) ก�าหนดคณุวฒุ/ิคณุสมบตัขิองอาจารย์พเิศษ ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศึกษา

ไว้ให้ชดัเจน หรอืต้องได้รับแต่งต้ังเป็นผูเ้ชีย่วชาญตามประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ใช้แนวทางจากการแต่งตัง้

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัท่ีบณัฑติวทิยาลยัได้ด�าเนนิการอยู่

     3) การจ่ายค่าตอบแทนได้ก�าหนดไว้เป็นหมายเหตวุ่า “การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์

พเิศษให้เป็นไปตามจริงและถกูต้องตามระเบยีบหรือประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”

  3.3.8 ข้อบังคบัทางการศึกษา       

     สภามหาวทิยาลยัให้ความเหน็ชอบ ร่างข้อบังคับทางการศกึษา ดงันี ้   

     1) ข้อบังคับ จุฬาฯ ว่าด้วยระบบการศกึษาส�าหรบัปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

      เป็นการปรบัแก้ไข ข้อบงัคับจุฬาฯ ว่าด้วยระบบการศึกษาส�าหรับปรญิญาแพทยศาสตร

บณัฑติ พ.ศ. 2558 เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างหลักสตูรและแผนการศกึษาของหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560

     2) ข้อบงัคับ จุฬาฯ ว่าด้วยการศกึษาในหลกัสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2560

      เป็นการปรับแก้ไขก�าหนดระยะเวลาในการศึกษาในจุฬาฯ ให้สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง แนวทางความตกลงร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบันอดุมศกึษาไทยกับสถาบันอดุมศกึษา

ต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ทีก่�าหนดไว้ว่า “นักศึกษาต้องเดินทางไปศกึษาในสถาบันนัน้ๆ โดยมีระยะเวลาการศกึษา 

ไม่ต�า่กว่าหนึง่ปีการศกึษาหรือกึง่หน่ึงของระยะเวลาการศกึษาตลอดหลกัสตูร หรอื ตามข้อบงัคบัของสถาบนัฯ” และ

เพ่ือให้การจดัท�าข้อตกลงระหว่างหลกัสตูรของจฬุาฯ และสถาบนัการศกึษาต่างประเทศเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

สอดรบัความประสงค์ของส่วนงานต่างๆ ท่ีจะจัดท�าหลกัสตูร Double Degree และ Joint Degree เพิม่มากขึน้  

ด้วยเลง็เหน็ถึงประโยชน์ทัง้ด้านการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางด้านวชิาการและวจิยั เสรมิสร้างศกัยภาพของนสิติให้สูร่ะบบ

นานาชาติ

  3.3.9 ตวับ่งช้ีผลการดำาเนนิงาน หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูรในเล่มหลกัสตูร (มคอ.2)

     ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 เมือ่วันท่ี 9 สงิหาคม 

2559 ได้เหน็ชอบการปรบัแก้ไขตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงาน ในหมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสตูร ในเล่มหลกัสตูร 

(มคอ.2) ประกอบด้วย 6 หมวด 11 ตัวบ่งชี้ โดยจะน�าไปใช้แทนตัวบ่งชี้เดิมของระบบ CU-CQA และให้ใช้กับ 
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ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น เนื่องจากตัวบ่งช้ีดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่องกับระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดบัหลกัสตูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA100) จึงต้องปรับแก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกบับริบทของ

จุฬาฯ และมีความครอบคลุมในทุกด้าน ประกอบด้วย 6 หมวด 10 ตัวบ่งชี้ (ส�าหรับระดับบัณฑิตศึกษา) และ 9 

ตัวบ่งชี้ (ส�าหรับระดับปริญญาตรี)

  3.3.10 หลักสูตรท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) 

       มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

25 หลักสตูร ต่อส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่ขอข้ึนทะเบียนเป็นหลกัสตูรท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR) โดยได้รับอนุมัติให้

ขึน้ทะเบยีน TQR ทัง้หมด พร้อมทัง้หลักสตูรทีผ่่านการรบัรองจากสภาวชิาชพีอกี 4 หลกัสูตรทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีน TQR ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการก�ากับดูแลกิจการ

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

9. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

10. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

14. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

15. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

16. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

17. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

18. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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คณะเศรษฐศาสตร์

19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

22. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

23. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

24. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

25. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะเภสัชศาสตร์

26. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

27. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

คณะสหเวชศาสตร์ 

28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด

  3.3.11 การใช้ระบบการรบัรองหลกัสตูรของสภาวชิาชพีแทนระบบประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดับหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     เห็นชอบ ให้คณะเภสัชศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจาก 

สภาวิชาชีพ น�าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ดังนี้

     • คณะเภสชัศาสตร์น�าระบบการรบัรองหลกัสตูรของสภาเภสชักรรมมาใช้ในการประเมนิ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) แทน ในช่วงปีการศึกษา 2559-2565

     • คณะสหเวชศาสตร์น�าระบบรบัรองหลกัสตูรของสภากายภาพบ�าบดัมาใช้ในการประกนั

คุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด ในช่วงปีการศึกษา 2559-2560

     • คณะสหเวชศาสตร์น�าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการ

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในช่วงเวลาปีการศึกษา 2559-2560

  3.3.12 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากท่ีกำาหนดในประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
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    ก�าหนดเกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์รูปแบบอื่น

นอกเหนือจากที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 ซึง่จะน�าไปก�าหนดไว้ในข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศกึษาในระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) แบ่งเป็น

กรณีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ กรณีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ

ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม และกรณีส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าวารสารทางวิชาการ  

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาความเห็นเพื่อให้ครอบคลุมในทุกด้าน

  3.3.13 การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

     • กรณีสถาบันอุดมศึกษา

     มหาวทิยาลยัให้ความส�าคัญในเร่ืองการลกัลอกผลงานทางวชิาการมาตลอด และได้พฒันา

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ขึ้นเพื่อใช้ในการคัดกรองการลักลอกผลงานทางวิชาการ โดยในปี 2557 ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโดยได้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับ

สถาบนัการศกึษา 8 แห่งเพือ่สร้างความตระหนกัและขยายฐานความร่วมมอืไปสูส่ถาบนัการศกึษาภายนอก จนถงึ

ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาร่วมลงนาม 96 สถาบัน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2560 

และมหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาโปรแกรม e-Thesis ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้ามา backup 

และพัฒนาเป็น i-Thesis ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ร่วมกันท่ัวประเทศ ในการนี้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ซ่ึงเป็น

โปรแกรมพ่วงจึงถูกผนวกเข้าไปด้วย มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้สถาบันการศึกษา 96 สถาบันเดิม ใช้โปรแกรม

อักขราวิสุทธิ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระยะที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2565 กรณีหน่วยงานที่

มิใช่สถาบันอุดมศึกษา
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     หน่วยงานอืน่ทีข่อใช้โปรแกรม ได้แก่ ส�านกังาน ก.ค.ศ. ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาล

ขอนแก่น คณะกรรมการนโยบายวิชาการเห็นควรอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

  3.3.14 เกณฑ์การพจิารณาสมรรถนะด้านภาษาองักฤษของอาจารย์ชาวไทยทีส่อนในหลักสตูร

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ

     • ระยะสัน้ : อาจารย์ผูส้อนต้องจบการศกึษาจากต่างประเทศในหลกัสตูรท่ีใช้ภาษาองักฤษ

ในการเรียนการสอน หรือ สอบผ่านการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL CU-TEP และ IELTS ตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย

     • ระยะยาว : จดัอบรมการพฒันาทักษะภาษาองักฤษส�าหรับอาจารย์ชาวไทย เทคนคิการสอน 

การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ

    ทัง้นี ้เหน็ควรใช้แนวทางในการพฒันาสมรรถนะมากกว่าการก�าหนดเกณฑ์ฯ โดยหน่วยงาน

ที่มีภารกิจด้านการพัฒนา เช่น สถาบันภาษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 

  3.3.15 นโยบายการจัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงแบบพิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      จากประเด็นข้อวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงแบบพิเศษ ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของการสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงน�าไปสู่กิจกรรมต่างๆ ท้ังท่ีเป็น

ประโยชน์และโทษแก่สงัคมโดยรวม มหาวทิยาลยัจึงเหน็ควรเป็นหลกัการทีจ่ะไม่จดัหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงกลุม่ต่างๆ 

4 การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิต 

 การด�าเนินงานกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความ 

สามารถ พลานามยั คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีมคีณุภาพของประเทศและของโลก โดยเน้นการด�าเนนิ

งานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้น�าความคิดในระดับนานาชาติ สนับสนุน

การจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือให้โอกาสนิสิตได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักความรู้เชิงวิชาการ บริหารกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ และจัดระบบการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาอย่าง 

เท่าเทยีมกนั ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการพิจารณาคัดเลอืกนิสติรบัทุน และเน้นการสร้างจิตส�านกึของนสิติรบัทุน

ต่อการช่วยเหลืองานส่วนรวม ตลอดจนจัดอ�านวยความสะดวกด้านบริการสวัสดิการอื่นๆ อาทิ บริการแนะแนว

และจัดหางาน บรกิารให้การปรกึษา บรกิารหอพกั เพือ่เอือ้อ�านวยให้นสิติสามารถแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์

อย่างเต็มที่ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู ่คุณธรรม ผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้
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 4.1 การพัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำา

  ด�าเนนิการจดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ ในด้านการบรหิารจดัการบคุลกิภาพและความเป็นผูน้�า

ให้แก่นิสิตกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร มีจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมรวม 402 คน 

หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าอบรม (คน)

1. โครงการสัมมนาออกแบบทิศทางและรูปแบบการรับน้อง 80

2. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ 54

3. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์กร 38

4. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต 40

5. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรประธานฝ่ายและประธานชมรม 73

6. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรเลขานุการชมรม 59

7. โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรเหรัญญิกชมรม 58

รวม 402

 4.2 การพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม

  ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�าเนินการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม โดยเน้นการเสรมิสร้าง

ความมีวินัยในตนเอง กิจกรรมเสริมสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมเสริมสร้างความส�านึก 

ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้เชิงป้องกันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิต มีโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ ดังตัวอย่างโครงการบางส่วน อาทิ โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา 

เพชรชมพู ครั้งที่ 14 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ โป่งลึก บางกลอย โครงการ

ค่ายเพาะเมล็ดฝันสู่วันส�าเร็จ จุฬาฯ-กาญจนบุรี ครั้งที่ 11 โครงการชาวจุฬาฯร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 

โครงการค่ายจดุประกายก้าวแห่งฝันสูจ่ฬุาฯ ครัง้ที ่15 โครงการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนเพือ่พฒันาสิง่แวดล้อม

ในชมุชนรอบจฬุาฯ โครงการร้อยป่าไว้ด้วยรกัษ์ โครงการค่ายวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ รากแก้ว ครัง้ท่ี 29 โครงการ

ค่ายแนะแนวการศึกษา สารคาม-จามจุรี 59 โครงการสหเวชน้องพี่สามัคคีรักษ์ทะเลไทย เป็นต้น

 4.3 การเสริมสร้างจิตสำานึกนิสิตต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม

  เพื่อพัฒนาจิตส�านึกและความรับผิดชอบของนิสิต โดยส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

สถาบัน ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน และต่อสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม มีนิสิตเข้าร่วม 5,181 ราย

โครงการ/กิจกรรม จ�านวนนิสิต (ราย)

โครงการจัดน�านิสิตเข้าแถวรับเสด็จในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 317

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 214

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   630

โครงการวันมหาธีรราชเจ้า  1,125

โครงการวันปิยมหาราช 2,895
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 4.4 การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสู่นานาชาติ

  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีความสนใจ และพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษา โดยสนับสนุน

การจดักิจกรรมส่งนิสติเข้าร่วมการแข่งขนัโต้วาทภีาษาอังกฤษ  ส่งเสรมิผูน้�ากจิกรรมเข้าร่วมการประชุมแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นในระดับนานาชาติ สนับสนุนการไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมการจัดต้อนรับคณะ

นักศึกษานานาชาติที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่าง อาทิ การเข้าร่วมประชุม The 5th ASEAN Student 

Leaders Forum โครงการ Hong Kong Debate Open 2016 โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีรายการ Assump-

tion Thailand Debate Open 2017 การแข่งขนัโต้วาทสีทิธมินษุยชนประชาคมอาเซยีน โครงการ Internation-

al Christian University Tournament 2017 โตเกียว กิจกรรมโต้สาระวาที 12th EU-TH National Intervar-

sity Debate Championship กิจกรรมการประชุมนานาขาติ The AUA Youth Forum โครงการ Cambodia 

united Asia Debate Championship 2017 กัมพูชา โครงการ Asian Students Environment Platform 

(ASEP) โครงการเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน + 6 เกาหลีใต้ โครงการ 1th AUN-ASEAN Experiential Learn-

ing Programme 2017 เป็นต้น 

 4.5 การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต

  เพือ่ส่งเสรมิให้นสิติมปีระสบการณ์การท�างานร่วมกัน เสรมิสร้างความรกัความสามคัค ีและเสรมิสร้าง

การพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ ให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมนิสิตในรูปแบบสโมสรนิสิต มีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) สภานิสิต และ

ชมรมต่างๆ ด�าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ จ�านวนประมาณ 175 โครงการ

 4.6 การส่งเสริมเพื่อให้โอกาสนิสิตได้พัฒนาความสามารถพิเศษของตน

  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาตนเอง ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และ

เป็นแบบอย่างทีด่ ีในรอบปีนี ้มนีสิติจฬุาฯ ได้รบัรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาตจิากหน่วยงานต่างๆ จ�าแนก

เป็น 4 ด้าน รวมมีนิสิตได้รับรางวัลทั้งสิ้น 582 คน เป็นรางวัลรวม 758 รางวัล ดังตาราง 

สรุปจ�านวนรางวัล และจ�านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจ�าปีงบประมาณ 2560

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

นิสิต (คน) รางวัล นิสิต (คน) รางวัล นิสิต (คน) รางวัล

ด้านวิชาการ วิชาชีพ 153 56 8 7 161 63

ด้านกีฬา สุขภาพ 372 620 36 63 408 683

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3 3 - - 3 3

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 6 7 4 2 10 9

รวม 534 686 48 72 582 758
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 4.7 การส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ

  เพือ่ให้โอกาสผู้มคีวามสามารถดเีด่นระดบัชาตใินทางกฬีา และผูม้คีวามสามารถดเีด่นระดบัชาติ

ในด้านศิลปะ ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง  

มีระดับมาตรฐานท่ีสูงขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นิสิตโครงการพิเศษ รวมท้ังดูแลให้สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร  

มีจ�านวน 3 โครงการ มีนิสิตในโครงการรวม 456 คน ดังนี้

โครงการ จ�านวนรวมของนิสิตโครงการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ 334

โครงการศิลปะดีเด่น 98

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 24

ข้อมูลประกอบ 

 1. คณะที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา เข้าศึกษาฯ รวม 12 คณะ ได้แก่ 

คณะครุศาสตร์, จิตวิทยา, นิติศาสตร์, นิเทศศาสตร์, รัฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, เศรษฐศาสตร์, 

เภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 2. คณะที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปะ เข้าศึกษาฯ รวม 2 คณะ ได้แก่ 

คณะครุศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

 3. คณะที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, และวิทยาศาสตร์การกีฬา

 4.8 การจัดสวัสดิการด้านทุนอุดหนุนการศึกษา

  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีฐานะขาดแคลน ได้มีโอกาสศึกษา

เล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาเท่าเทียมโอกาสเช่นผู้มีฐานะด้านการเงิน สามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้เกิดความ

เป็นธรรมและทั่วถึงในรูปแบบต่างๆ โดยจัดสวัสดิการทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนให้เปล่า) ประมาณ 

1,500 ทุน รางวัลเงินทุนท�าชื่อเสียงคุณประโยชน์ประมาณ 800 ทุน สวัสดิการให้กู้ยืมเงินกองทุนของรัฐบาล

ประมาณ 1,000 ราย

  4.8.1 การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาสำาหรับนิสิตขาดแคลน (ทุนให้เปล่า) 

     ได้จัดให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นการให้เพียงพอตามความจ�าเป็นจริง โดยแบ่งประเภททุน

เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

     (1)  ประเภท ก ช่วยเหลือเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ ่ายรายเดือน 

       ก่อนปีการศึกษา 2556 = 77,000 – 84,000 บาท/ปีการศึกษา

       หลังปีการศึกษา 2556 = 94,000 – 102,000 บาท/ปีการศึกษา
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   (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) ช่วยเหลอืเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืน วงเงินทุนไม่เกิน 48,000 บาท ต่อปีการศกึษา

   (4) ประเภท ค ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเสรมิการศกึษา วงเงนิทนุไม่เกนิ 10,000 บาท ต่อปีการศกึษา

คณะ

วงเงินที่

ได้รับ

จัดสรร

ประเภท ก ประเภท ข (1) ประเภท ข (2) ประเภท ค รวมทั้งสิ้น

ทุน

จำานวน

เงิน ทุน จำานวนเงิน ทุน

จำานวน

เงิน ทุน

จำานวน

เงิน ทุน จำานวนเงิน

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

พาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

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

วิทยาศาสตร์

การกีฬา

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 2 68,000 59 1,334,500 2 15,000 63 1,417,500

เศรษฐศาสตร์ 1,834,300 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

ส�านักวิชาทรัพยากร

การเกษตร

300,900 10 940,000 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 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
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  4.8.2 รางวัลเงินทุนทำาชื่อเสียงและคุณประโยชน์

     ได้ด�าเนินการให้ความร่วมมือพิจารณาส่งนิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้กับหน่วยงาน

ภายนอกทีจ่ดัประกวดเพือ่ยกย่องเชดิชใูห้เป็นแบบอย่างทีด่ ีประจ�าปีงบประมาณ 2560 เป็นจ�านวนเงนิ 3,152,500 บาท 

  4.8.3 สวัสดิการให้กู้ยืมเงินกองทุนของรัฐบาล

     จัดให้มีสวัสดิการให้นิสิตกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามวงเงินที่

ก�าหนด รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศกึษา (กยศ.) ไปสูก่ารให้ทนุการศกึษาแบบใช้คนืระดบัอดุมศกึษาจากกองทุนเงนิกู้ยมืท่ีผกูพนักับรายได้ในอนาคต 

(กรอ.) แทน ส่วนของผู้กู้รายเดิมของ กยศ. จะด�าเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าผู้กู้รายเดิมทั้งหมดจะส�าเร็จการศึกษา

ครบตามหลักสูตรศึกษา โดยสรุปในปีการศึกษา 2560 เป้าหมายจัดให้นิสิตกู้ยืมจ�านวนไม่เกิน 1,000 คน ปรากฏ

มีนิสิตกู้ยืมทั้งสิ้น 415 คน แบ่งเป็นกู้ยืมแบบรายเดิม 355 คน แบ่งเป็นกู้แบบรายใหม่จ�านวน 60 คน รวมเป็น

จ�านวนเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 20,431,100 บาท

คณะ

เงินกู้ กยศ.

(ทุน)
จำานวนเงิน กยศ. (ทุน)

เงินกู้ กรอ. 

(ทุน)
จำานวนเงิน 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

นิติศาสตร์ 1 26,400.00

นิเทศศาสตร์ 4 189,600.00

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 2 110,400.00

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

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 2 86,800.00

รวม 343 58 16,722,800.00 3,109,000.00 12 2 515,300.00 84,000.00
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 4.9 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ประกอบด้วยทุนประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนจัดท�าวิทยานิพนธ์ ทุนเสนอ

ผลงาน จ�าแนกตามประเภททุน และรูปแบบการรับทุน ท้ังนี้ มีทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินผ่านส่วนงาน อาทิ 

ส�านกับรหิารวชิาการ และบณัฑติวทิยาลยั ท�าหน้าทีจ่ดัสรรแก่นสิติ ได้แก่ ทุนการศกึษาหลักสตูรดษุฎบัีณฑิต “100 ปี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ทนุ 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโครงการทุนหลงัปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช โดยสรุปมีผู้ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

  4.9.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา 

     ปีการศกึษา 2559 มผีูไ้ด้รบัทนุ 83 คน เป็นประเภทอดุหนนุค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่าย 51 คน 

(ปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 48 คน) อุดหนุนค่าเล่าเรียน 32 คน (ปริญญาเอก 8 คน ปริญญาโท 24 คน)  

รวมเงินที่จัดสรร 8,874,000 บาท

  4.9.2 ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     มนีสิติได้รบัทุน 326 คน (ปรญิญาเอก 156 คน ปรญิญาโท 170 คน) รวมจดัสรร 45,009,000 บาท

  4.9.3 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส�าหรับนิสิต

     ปี 2560 จดัสรรทนุจากงบประมาณแผ่นดนิ 8,000,000 บาท งบประมาณเงนิรายได้ 2,000,000 

บาท ซึ่งมีนิสิตได้รับทุนรวม 284 คน (ปริญญาเอก 47 คน ปริญญาโท 237 คน) รวมเงินที่จัดสรร 6,732,600 บาท

  4.9.4 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอก/โทไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

     เพือ่สนบัสนนุให้นสิติได้เสนอผลงานวชิาการ แลกเปลีย่นประสบการณ์กบันานาชาต ิและ

เสรมิสร้างองค์ความรูใ้หม่ โดยน�าความรูท้ีไ่ด้จากการน�าเสนอมาเผยแพร่เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไป 

ปีงบประมาณ 2560 มีนิสิตได้รับทุน 201 คน (ปริญญาเอก 138 คน ปริญญาโท 63 คน) รวมเงินท่ีจัดสรร 

3,113,952.43 บาท  

  4.9.5 ทุนผู้ช่วยสอน

     เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน หรือท�างานด้าน

วิชาการ ณ หน่วยงานที่ศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตโดยตรง และเป็นการแบ่งเบาภาระต่อภาควิชา ส�าหรับ

ปีการศกึษา 2559 มนีสิติได้รบัทนุ 147 คน (ปรญิญาเอก 52 คน ปรญิญาโท 95 คน) รวมเงินท่ีจดัสรร 5,616,000 บาท

  4.9.6 ทุนอุดหนุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ประเภท 60/40

     สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนตามจ�านวนเงินท่ีจ่ายจริง (ไม่รวม 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา) แก่นิสติระดับปรญิญาเอก ส�าหรบัปีการศกึษา 2559 มนีสิติได้รบัทุน 95 คน (ปรญิญาเอก 

53 คน ปริญญาโท 42 คน) รวมเงินที่จัดสรร 6,972,000 บาท

  4.9.7 ทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา

     จัดสรรทุนเฉพาะค่าเล่าเรียนแก่นิสิตระดับปริญญาเอกและโท โดยปีการศึกษา 2559  

ได้จัดสรรทุน 14 คน เป็นระดับปริญญาโท รวมเงินที่จัดสรร 834,000 บาท
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  4.9.8 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโทไปท�าวิจัยในต่างประเทศ 

     เพือ่สนบัสนุนการสร้างเครอืข่ายการวจิยัระดบัปรญิญาเอกและปรญิญาโทกบัต่างประเทศ

ให้มากขึ้น และเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม

มาตรฐานสากล โดยปีงบประมาณ 2560 ได้จัดสรรทุน 41 คน (ปริญญาเอก 32 คน ปริญญาโท 9 คน) รวมเงินที่

จัดสรร 8,229,681 บาท

  4.9.9 โครงการทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

     เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้และทักษะท่ีได้

มาตรฐานในระดับนานาชาติ บุกเบิกองค์ความรู้ สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ  

ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ได้รับทุน 161 คน แบ่งเป็นประเภททั่วไป ทุนละ 40,000 บาท 151 คน ประเภทผู้มี

ศักยภาพด้านการวิจัย ทุนละ 60,000 บาท 7 คน ประเภทอุตสาหกรรม ทุนละ 35,000 บาท 3 คน รวมเงิน 

ที่จัดสรร 75,900,000 บาท

  4.9.10  ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

      สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนท�าวิจัยแก่นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผ่าน

กองทนุ “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย” ทีต้ั่งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ในวนัที ่26 มนีาคม 2560 ในปีงบประมาณ 2559  มผีูไ้ด้รบัทุน 96 คน รวมเงินท่ีจัดสรร 16,977,444 บาท

  4.9.11  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส�าหรับนิสิตชาวต่างประเทศกลุ่มอาเซียน

      เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านท่ีมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ส�าหรับ 

ปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับทุน 10 คน  (ปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 5 คน) เป็นเงินที่จัดสรร 1,555,000 บาท

  4.9.12  ทนุอดุหนุนการศึกษาระดับบณัฑติศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่เฉลมิฉลองวโรกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ส�าหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

  เพือ่สนบัสนนุทุนการศึกษานสิติแรกเข้าศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบัีณฑิตหรอืปรญิญามหาบัณฑติ

ที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ชีวเคมี สัตววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์  

ทีไ่ด้รบัทนุโครงการทนุการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในระดบัปรญิญาบัณฑติ และมี

แต้มเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ส�าหรบัปีการศกึษา 2559 นสิติได้รบัทนุ 2 คน (ระดบัปรญิญาโท) รวมเงนิจดัสรร 

268,000 บาท

  4.9.13  ทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย

  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติของภาษาและ 

ศลิปวัฒนธรรม ด้วยการสนบัสนนุทนุการศกึษาให้ผูท้ีเ่ข้าศกึษาต่อ โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง
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กับความเป็นไทย ส�าหรับปีการศึกษา 2559 มีนิสิตได้รับทุน 8 คน (ปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 6 คน) เป็นเงิน 

1,022,000 บาท

  4.9.14  ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

  เพ่ือสนบัสนนุให้เผยแพร่ผลงานในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูระดับนานาชาตทิีม่คีณุภาพ

และมาตรฐานสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ของการส�าเรจ็การศกึษาหรอืสญัญาการรับทนุ เพิม่จ�านวนผลงานตพีมิพ์ ในปีงบประมาณ 

2560 มีผู้ได้รับทุน 14 คน เป็นนิสิต 4 คน นักวิจัยหลังปริญญาเอก 10 คน เป็นเงินที่จัดสรร 813,600 บาท

  4.9.15  ทนุอดุหนุนการศึกษานิสติหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติและปรญิญามหาบณัฑติ ส�าหรับเตรยีม

เข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

  สนับสนุนทุนนิสิตผู้ท่ีก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปรญิญามหาบณัฑติทีม่ศีกัยภาพสงู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎบัีณฑติของมหาวทิยาลัย โดยในปีการศกึษา 

2559 มีนิสิตได้รับทุน 1 คน เป็นเงิน 122,000 บาท

  4.9.16  ทนุอดุหนนุการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

  เพือ่สนบัสนนุนสิติทีพ่กิารหรอืผูท้ีข่าดแคลนด้านทนุทรพัย์ได้มโีอกาสเข้าศึกษาต่อทีจ่ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยมีการศึกษา 2559 มีนิสิตได้รับทุน 14 คน แบ่งเป็น ประเภทอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 

4 คน (ปรญิญาเอก 1 คน ปรญิญาโท 3 คน) และประเภทอดุหนนุค่าเล่าเรยีน 10 คน (ปรญิญาเอก 1 คน ปรญิญาโท 9 

คน) รวมเป็นเงิน 1,081,000 บาท

 4.10 การจัดสวัสดิการหอพักนิสิต

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจัดสร้างหอพกั เพือ่เป็นสวสัดกิารช่วยเหลอืนิสติทีม่ภีมิูล�าเนาต่างจงัหวดั 

หรือมีที่พักไม่เอื้อต่อการศึกษา หอพักนิสิตมีทั้งหมด 5 อาคาร รองรับนิสิตทั้งสิ้น 3,440 คน แยกเป็นหอพักนิสิต

ชายและหอพักนิสิตหญิง โดยมีนิสิตได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพัก ดังนี้

  หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชาย จ�านวน 2 หลัง

  1. ตึกจ�าปี เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพัก 250 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสิตได้ 966 คน

  2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 17 ชั้น (ชั้น 13 – 17) มีห้องพัก 184 ห้อง ห้องละ 2 คน รองรับนิสิต

ได้ 368 คน

  หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิง จ�านวน 3 หลัง

  1. ตึกจ�าปา เป็นอาคาร 5 ชั้น มีห้องพัก 70 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสิตได้ 280 คน

  2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 17 ชั้น (ชั้น 2 - 12) มีห้องพัก 402 ห้อง ห้องละ 2 คน รองรับนิสิต

ได้ 804 คน
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  3. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพัก 245 ห้อง ห้องละ 4 คน รองรับนิสิตได้ 980 คน 

พักแบบรายวัน ตึกชวนชม  มีห้องพัก 21 ห้อง ห้องละ 2 คน รองรับนิสิตได้ 42 คน

 4.11 การจัดบริการให้การปรึกษาแก่นิสิต

  เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและการปรับตัว โดยจัดจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

เพือ่ให้ค�าปรกึษา ในรปูแบบการให้การปรกึษารายบคุคล นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัโดยส�านกับริหารกิจการนสิติได้

จดัหน่วยส่งเสรมิสขุภาวะนิสติ เพือ่ให้การปรกึษาแนะแนวทัง้ด้านวชิาการและการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั ให้ความ

ช่วยเหลือดูแลแก่นิสิตที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การเรียน การปรับตัว ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีนักจิตวิทยา

และอาจารย์ทางด้านจิตเวชศาสตร์เป็นผู้ให้บริการ เปิดให้บริการที่อาคารจามจุรี 9 มีการจัดงาน CU Job & Ed-

ucation Fair เพ่ือให้นสิติทีก่�าลงัจะจบการศกึษาทีต้่องการท�างานหรอืศกึษาต่อ ได้พบกบับรษิทัและองค์กรเอกชน

หลากหลายเป็นประกอบการตัดสนิใจทีจ่ะใช้ชวีติหลงัจบการศกึษาต่อไป พร้อมทัง้จดักจิกรรมอบรมทกัษะอาจารย์

ที่ปรึกษาแนะแนวนิสิตในการชีวิต

  สรุปสถิติการใช้บริการหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

  1) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ 772 คน 2,029 ครั้ง

  2) กรณีเหตุวิกฤตที่น�าส่งหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต 11 คน 15 ครั้ง

  3) การให้บริการทางวิชาการ 1,572 คน 18 ครั้ง

  4) การศึกษาดูงาน 145 คน 8 ครั้ง

  5) การให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ วชิาชีพส�าหรบันสิติ/นกัศกึษา 4 คน 2 ครัง้

  6) การรับบริการวารสารส่งเสริมสุขภาวะ 374 ครั้ง

  7) นิสิตเข้ามาขอใช้พื้นที่ 2,887 ครั้ง

  8) การรับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านจิตวิทยาทางเฟสบุ๊ก 8,226 ครั้ง

 4.12 โครงการจ้างนิสิตทำางานพิเศษ

  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะช่วยเหลือตนเอง หรือนิสิต

ทีป่ระสงค์จะท�างานพเิศษ เพือ่หาประสบการณ์ในการท�างานเป็นการส่งเสรมิให้นสิติมทีศันคตทิีด่ใีนการพึง่ตนเอง 

ในปีงบประมาณ  2560 จ�านวนเงินที่ใช้ในการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 7,211,300 บาท เท่ากับ 42,113 ชั่วโมง

 4.13 การบริการจัดหางาน

  เพื่อให้บริการจัดหางานแก่นิสิตท่ีก�าลังศึกษาอยู่ ตลอดจนให้บริการข้อมูลแหล่งงานแก่บัณฑิต

ในการหางานท�า รวมทั้งจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบและสมัครงานโดยตรงกับ 

ผูป้ระกอบการ รวมท้ังได้ความรูแ้ละข้อมลูการศึกษาต่อโดยตรงกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 

ได้จัดกิจกรรมให้บริการในรูปแบบต่างๆ และมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
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  1) นิสิตเข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงานและการแนะแนวการศึกษา 4,611 คน

  2) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดแรงงาน 235 บริษัท

 4.14 บริการประกันอุบัติเหตุ

  เพือ่เป็นหลักประกนัให้กบันิสติ  ในการได้รบัความคุม้ครองด้านการรกัษาพยาบาลในกรณปีระสบ

อบุติัเหตจุากการเข้าร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลัยและกรณอีืน่ๆ ครอบคลมุการให้บริการแก่นสิติทัง้ระดบัปรญิญาตรี 

ถึงระดับปริญญาเอก รวมจ�านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ ท้ังสิ้น 42,008 ราย จากเป้าหมาย  

40,000 ราย

5 การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศ 

 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศเป็นการ

เฉพาะ เป็นโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับนิสิตเข้าศึกษา การส่งเสริมนิสิตทั้งเรื่องทุนและโอกาสในการศึกษา

หาความรู้ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง มีผลการด�าเนินงานในโครงการต่างๆ ดังนี้

 5.1 โครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ 

      เป็นการด�าเนนิงานตามแนวพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมุง่ส่งเสรมิ

ผู ้มีความสามารถพิเศษเป็นนักอักษรศาสตร์รุ ่นใหม่ท่ีมีความสามารถสูงด้านภาษา และรอบรู ้ในวิชาอื่นๆ  

มีความสามารถด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ โดยมีเป้าหมาย 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน 

รวม 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จ�านวนรุ่นละ 10 คน

 ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตในโครงการรวม 9 คน เป็นนิสิตรดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4 จ�านวน 2 คน (เป็น

นิสิตที่ขอขยายระยะเวลาการขอรับทุนออกไปอีก 1 ปีการศึกษา เนื่องจากได้ทุนไปโครงการแลกเปลี่ยน  

ณ ต่างประเทศ) และเป็นนิสิตระดับปริญญาโท จ�านวน 7 คน จ�าแนกเป็น นิสิตรุ่นที่ 2 จ�านวน 2 คน รุ่นที่ 3 

จ�านวน 2 คน และเป็นนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 4 จ�านวน 3 คน

 ส�าหรับปีการศึกษา 2560 มีนิสิตในโครงการ จ�านวน 4 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 4

 5.2 ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎ

ราชกุมาร

      เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ โดยจัดสรรให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ศกึษาต่อในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานในระดบับณัฑติศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์ ปีละ 

7 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

 ในปีการศกึษา 2560 มนิีสิตได้รับการคัดเลอืกให้รบัทุนเป็นรุน่ท่ี 8 จ�านวน 6 คน ในสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

2 คน สาขาวิชาเคมี 1 คน และสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 3 คน ทั้งนี้ นิสิตรุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 2 คน 
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ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรโีดยได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั 2 จ�านวน 2 คน และเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา

ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 คน

 5.3 โครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์

 เป็นทนุทีจ่ดัสรรให้แก่อาจารย์และนสิติระดบัปรญิญาดษุฎบัีณฑิตท่ีประสงค์จะร่วมกันสร้างองค์ความรูใ้หม่

ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาวิจัยในสถาบันทาง

วิชาการต่างประเทศ

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้อนุมัติทุนจากกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ เป็นทุนเก่าผูกพันให้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 16 คน และนิสิตวิจัย 11 คน เป็นเงิน 2.551 ล้านบาท 

 นอกจากน้ี ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ เงินทุนจุฬาฯ 100 ปี ตั้งแต่ปี 

2551 เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้อนมุตัทินุ เป็นทนุเก่าผกูพนัให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 7 คน 

และนิสิตวิจัย 7 คน เป็นเงิน 0.63 ล้านบาท

6 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน

 ประกอบด้วย กจิกรรมของศนูย์นวตักรรมการเรยีนรู ้โครงการประเมนิผลการเรยีนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเรียนล่วงหน้า  

(Advanced Placement Program : AP Program) และโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

 6.1 กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 

     ในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ศูนย์ฯ ได้วางแผนการด�าเนินงานแบบมุ่งเป้าตามโครงการ

ยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต (Learning Innovation for Life Long Education : 

LiLLE) ประกอบด้วยงาน 6 ด้านที่ส�าคัญ ได้แก่ Active Learning, Learning Space, LiLLE Community  

Online Courses, Online Library และ Online Lectures โดยมีผลการด�าเนินงานปี 2560 ดังนี้

 6.1.1 การพัฒนาคณาจารย์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ภายใต้

โครงการยุทธศาสตร์ LiLLE : LiLLE Community และ Active Learning คือ

  1) การพฒันาคณาจารย์เพือ่การเรยีนการสอนยคุใหม่ (Faculty Development for Tomorrow 

Teaching : FDT2) จัดกิจกรรม LiLLE Workshop รวม 53 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ผู้เข้าอบรม 

2,031 คน

  2) โครงการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) ในปีนี้มีผู้ได้รับทุน รวม 17 

โครงการ จาก 9 คณะ รวมทุนทั้งหมด 210 โครงการ จาก 21 คณะ ซึ่งครบทุกคณะ และได้สนับสนุนการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Active Learning เป็นกรณีพิเศษ มีผู้ได้รับทุน 23 รายวิชา จาก 9 คณะ 

รายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนในปีการศึกษา 2559 รวม 1,125 รายวิชา จาก 26 หน่วยงาน



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 256030

  3) การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน สนบัสนนุการท�าโครงการวจิยัเพือ่วเิคราะห์และพฒันา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มรวม 10 โครงการ ดังนี้

   (1) โครงการต้นแบบพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 2 โครงการ คือ ก. โครงการต้นแบบในการ

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส�าหรับนิสิตทางด้านภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม และ ข. โครงการ

พัฒนาแบบทดสอบการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อทดสอบทักษะด้านการคิด 

   (2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 7 โครงการ อาทิ โครงการวิจัยเรื่อง 

ผลของการเพิม่วชิาเลือกช้ันปีที ่6 เป็น 12 หน่วยกติ ในหลกัสตูรแพทยศาสตรศกึษา โครงการวจิยัเรือ่งการตดิตาม

กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ iDesignWorkspace โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดอักษรโรมันเพื่อเสริมทักษะ 

การอ่านออกเสียงภาษาอาหรับของผู้เรียนชาวไทย คณะอักษรศาสตร์ 

   (3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์สมัยใหม่  

1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา Courseville เพื่อเป็นแพลตฟอร์มส�าหรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

  4) การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในปีนี้มีผู้สมัครขอรับทุน 8 โครงการ จาก 6 คณะ 

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุน 2 โครงการ จาก 2 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ และคณะ 

สหเวชศาสตร์ 1 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับทุนทั้งหมด 7 โครงการ จาก 5 คณะ

 6.1.2 การพฒันานวตักรรมการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลั จดักจิกรรมหลกั 4 ด้าน ภายใต้โครงการยทุธศาสตร์ 

LiLLE : Learning Space และ Online Lectures ได้แก่ 

  1) การสนับสนุนให้น�า e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน หรือ LiLLE : Online Lectures 

โดยมีระบบ Blackboard LMS เป็นระบบหลัก ปี 2560 คณาจารย์น�า e-Learning มาใช้ 4,724 รายวิชา คิดเป็น

ร้อยละ 65.8 ของวิชาบรรยายทั้งหมด นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติตลอดทั้งปี และได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน eLearning Forum Asia ประจ�าปี 

2562 ที่จุฬาฯ

  2) การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน สนบัสนุนให้น�า Clicker มาใช้ใน 2 รปูแบบ คอื 

   2.1) แบบอปุกรณ์ Clicker Device ผูส้อนสามารถเก็บข้อมลูค�าตอบ เพือ่น�าไปใช้เตรยีมการเรยีน

การสอนหรือใช้ในการประเมินผล ปัจจุบันมีอุปกรณ์ Clicker 5,100 เครื่อง มีหน่วยงานที่น�าไปใช้ประจ�า  

14 หน่วยงาน

   2.2) แบบ Application บน Smartphone หรือผ่าน Web Browser แสดงค�าถาม ค�าตอบ 

และผลการตอบได้ทนัท ีเก็บข้อมลูได้ ส่งเสรมิให้ใช้โปรแกรม Freeware เช่น Plickers Mentimeter และ Kahoot เป็นต้น

  3) การผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 

   3.1) การจดัท�าสือ่การเรยีนรูส้ามมติ ิ(Mixed Reality) ในปี 2560 สนบัสนนุ 49 เรือ่ง ปัจจบุนั

มีสื่อการเรียนรู้สามมิติทั้งหมด 134 เรื่อง จาก 7 คณะ  
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   3.2) การบันทึกการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ Echo 360 และ Echo Personal Capture 

โดย ในปีนีม้กีารบนัทกึการเรยีนการสอนโดยอปุกรณ์ทัง้ 2 รปูแบบ ประมาณ 1,756 ครัง้ ซ่ึงคณะยงัจัดท�า Clip สัน้ๆ  

ใช้เวลาจดัท�าไม่นาน ชมผ่านอปุกรณ์มอืถอืได้ ช่วยในการปรบัการเรยีนการสอนให้อยูใ่นรปูแบบของ Flipped Learning

 4) การปรับห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom ขยายการด�าเนินงานเพิ่มจากปี 2559 ดังนี ้

   4.1) ห้องเรียน Smart Classroom รวมจ�านวน 7 ห้อง รวมปัจจุบันมีห้อง 21 ห้อง  

   4.2) ห้องเรียน Interactive Classroom จ�านวน 8 ห้อง รวมปัจจุบันมี 28 ห้อง

 6.1.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมหลัก 2 ด้าน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ 

LiLLE : Online Library และ Online Course คือ

  1) การเผยแพร่องค์ความรูสู้ส่งัคม เพือ่ขยายโอกาสการเข้าถงึองค์ความรูภู้มปัิญญาทีท่รงคณุค่า

สู่สาธารณะและผู้ด้อยโอกาส โดยจัดท�าห้องสมุดออนไลน์ (Online Library) http://www.media.lic.chula.

ac.th เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ทั่วไป ผลงานนิสิต ปัจจุบันมีคลิปที่เผยแพร่รวม 1,170 คลิป มีผู้ชม

กว่า 14,289 ครั้ง

  2) การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ (Online Course) เพือ่ให้บณัฑติจฬุาฯ มคีวามรู ้

มากกว่าหนึ่งศาสตร์ โดยเฉพาะศาสตร์ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานและทักษะในการด�ารงชีวิต อาทิ หลักสูตร CBS 

Innovative Business Online (CBS IBO) ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้ว 6 รุ่น มีนิสิตรวม 902 คน และผู้ที่สอบผ่าน

เกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตรแล้ว 92 คน ปัจจุบัน จัดท�าหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Law is All 

Around) หลักสูตรภาษาอาหรับในชีวิตประจ�าวัน หลักสูตร Survivor Thai เพื่อให้นิสิตแลกเปลี่ยน 

  นอกจากนี้  ได ้ขยายเป ็นการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดส�าหรับ

มหาชน (Massive Open Online Course : 

MOOC) ภายใต้โครงการ CHULA MOOC เมือ่เรยีน

ได้คะแนนตามเกณฑ์จะได้รบั Certificate of Com-

pletion ซึง่ได้เปิดสอนรุน่แรกเมือ่ต้นเดือนกนัยายน 

2560 จ�านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) การตลาดใน

ศตวรรษที ่21 2) การท�าความเข้าใจงบการเงิน  และ 

3) ภาษาอาหรับในชีวิตประจ�าวัน มีผู้สนใจสมัคร

เรียนรวม 6,500 คน ซึง่มผีูเ้รยีนครบตามเกณฑ์ 444 

คน (100% Progress) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยท�างาน
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 6.2 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

 เพ่ือการพัฒนาท้ังผู้เรียนและผู้สอน โดยให้ผู้สอนได้รับข้อมูลจากผู้เรียนเพื่อน�าไปพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่ผูเ้รยีน ซึง่นบัเป็นกลไกส�าคญัส่วนหนึง่ในการประกนัคณุภาพ

การศกึษา การก�ากบัดแูล และการบรหิารการจดัการเรยีนการสอน มกีารด�าเนนิการผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การ

บริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในปีการศึกษา 2559 มีการประเมินทั้งหมด 3 ระบบ  

9 ภาคการศึกษา และมีส่วนงานเข้าร่วม 27 ส่วนงาน ประกอบด้วย 20 คณะ 3 วิทยาลัย 2 สถาบัน 1 ส�านักวิชา 

และ 1 ศูนย์ จากการประมวลผลการประเมินของนิสิต สรุปได้ดังนี้

ระบบ-

ภาคการศึกษา

ส่วนงาน

ที่เข้าร่วม

(ส่วนงาน)

รายวิชา

ผลการประเมินของนิสิต

ระดับ

ความพึงพอใจ

(คะแนนเต็ม 5)
เปิดสอนและมีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน

เตรียม

การประเมิน

ได้รับการ

ประเมิน

1 ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2559

26 5,374 4,011 3,734 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด

มาก

(  = 4.51)

2 ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2559

27 5,417 3,745 3,436 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด

มาก

มาก

( = 4.51)

3 ระบบทวิภาค

ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2559

23 220 141 89 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด

มากที่สุด

( = 4.58)

4 ระบบทวิภาค-นานาชาติ 

ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2559

20 491 393 326 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( =4.36)

5 ระบบทวิภาค-นานาชาติ 

ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2559

19 460 304 268 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( = 4.35)

6 ระบบทวิภาค-นานาชาติ 

ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2559

8 50 29 25 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( = 4.50)

7 ระบบตรีภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2559

8 127 95 85 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( = 4.34

8 ระบบตรีภาค 

ภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2559

7 141 105 81 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( = 4.60)

9 ระบบตรีภาค 

ภาคการศึกษาที่ 3

ปีการศึกษา 2559

4 104 56 45 นิสิตได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ตามที่

รายวิชาได้ก�าหนดอยู่ในระดับมาก

มาก

( = 4.62)
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 6.3 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มหาวทิยาลยัได้ก�าหนดยทุธศาสตร์และพนัธกิจการด�าเนนิงานและการพฒันา โดยมุง่เน้นให้ความส�าคญั

ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กลไกการด�าเนินภารกิจทั้งการคัดเลือกนิสิต 

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะรักษา

คุณภาพผลผลิตที่ส�าคัญ ทั้งบัณฑิต หลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้

ผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบัณฑิตซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 มหาวิทยาลยัจึงได้พัฒนาแบบประเมนิเพือ่ใช้สอบถามระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑติในคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้

วิเคราะห์และประมวลผลพร้อมจดัท�ารายงานต่อผูบ้รหิารและส่วนงานเพือ่ใช้ประโยชน์ ซ่ึงผลการประเมนิโดยภาพรวม 

ประจ�าปี 2559 (ปีงบประมาณ 2560) เป็นการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.8 ระดับความพึงพอใจ 4.27 จากคะแนนเต็ม 5

 6.4 โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program : AP Program) 

 คณะครุศาสตร์โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) และคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน

รายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้า (CUD.AP.) จ�านวน 6 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

คอมพิวเตอร์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจะต้อง

ไม่ต�า่กว่า B+ ในภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2559 มนีกัเรยีนทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษ 

จ�านวน 7 คน วิชาฟิสิกส์ทั่วไป จ�านวน 1 คน และเคมีทั่วไป จ�านวน 1 คน และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2560 ขอเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 คน 

 6.5 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

 ในการด�าเนินงานโครงการฯ ระยะท่ี 4 นี้ คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ดีเด่น ซึง่เป็นผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิโครงการฯ เหน็ชอบให้มกีารปรบัเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินงาน

โดยยังคงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ดังเดิม คือ การส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการด�าเนินการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีการใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ และมีการด�าเนินการแบบ whole school approach การด�าเนินงานโครงการฯ ในระยะท่ี 4  

ในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีที ่2 จะได้น�าโรงเรียนทีไ่ด้รบัพระราชทานรางวลับัณณาสสมโภช 3 ครัง้ ได้เป็นโรงเรียน

แกนน�าในการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการขยายผลในวงกว้างต่อไป 
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7 โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ

 7.1 โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2

  ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในปี พ.ศ. 2560  

สภามหาวิทยาลัยเหน็ความจ�าเป็นของการเตรยีมพร้อมเข้าสูศ่ตวรรษท่ีสองของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะการสนบัสนนุ

สร้างเสรมิส่วนงานหลัก ประกอบด้วย คณะ วทิยาลยั และสถาบนั ในการสร้างผลผลติผลลพัธ์หลกัของมหาวทิยาลยั 

คือ บัณฑิต องค์ความรู้ ปัญญาในสังคม และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก  

 การดำาเนินงานช่วงที่ 1 

 สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติหลักการให้จัดสรรเงินรายได้ท่ีได้รับจากการจัดการทรัพย์สินเป็นพิเศษ

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และในการประชุมครั้งที่ 759 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

และครั้งที่ 760 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สร้างเสริม

พลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 – 2560

 การด�าเนินงานช่วงที่ 1 มีส่วนงานต่างๆ ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย

รวม 33 โครงการ เป็นเงินจ�านวน 1,033,957,265 บาท เป็นงบประมาณจากมหาวทิยาลยัจ�านวน 831,051,090 บาท 

ส่วนงานสมทบจ�านวน 202,906,175 บาท เป็นการอนุมัติในรอบท่ี 1 จ�านวน 22 โครงการ อนุมัติเพิ่มเติม 

ในรอบที่ 2 จ�านวน 11 โครงการ จ�าแนกโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามประเภทได้ดังนี้ 

 1) โครงการประเภท “สร้างฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” จ�านวน 11 โครงการ

 2) โครงการประเภท “ความเป็นเอกระดับนานาชาติ” จ�านวน 5 โครงการ

 3) โครงการประเภท “แหล่งอ้างอิงระดับภูมิภาค” จ�านวน 17 โครงการ

 การด�าเนินงานช่วงที่ 2

 จากการด�าเนินงานในช่วงที่ 1 ปรากฏว่าส่วนงานหลักส่วนใหญ่ยังคงต้องการการสนับสนุน  

สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 794 เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2559 จึงได้อนมุตัใิห้ด�าเนนิงานโครงการในช่วงท่ี 2 

(ปีงบประมาณ 2560 – 2562) โดยจ�าแนกโครงการที่จะให้การสนับสนุนเป็น 2 ประเภท คือ 

 1)  โครงการที่ส่วนงานหลักเป็นผู้เสนอ (Buttom up)

 2) โครงการที่มหาวิทยาลัยก�าหนดประเด็นหรือเรื่องที่ให้การสนับสนุน

 และในคราวการประชุมครั้งที่ 805 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและ 

งบประมาณ จ�านวน 162,948,900 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการเพื่อความ

เป็นเลิศด้านนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด (Cancer Immunotherapy Excellence Center)
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 7.2 การสนับสนุนทุนสมทบการจ้างอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

  เพือ่ส่งเสรมิให้นสิติทกุระดับได้ศกึษากบัอาจารย์/นกัวจัิย/ศิลปินจากต่างประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิ

ให้คณาจารย์ได้ท�าวจัิยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกบัอาจารย์/นกัวจิยัจากต่างประเทศ หรอืเพือ่ให้ศลิปินจากต่างประเทศ

มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ส่วนงานจะเสนอขอรับการสนับสนุนทุนให้นั้นจะต้องมี 

ผลงานเป็นที่ยอมรับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนทุนตั้งแต่ 3 เดือน  

แต่ไม่เกิน 1 ปี

 โดยปีงบประมาณ 2560 มีผู้รับทุนจ�านวน 32 คน ใช้งบประมาณ 10.058 ล้านบาท เป็นทุนผูกพันจาก

ปี 2559 จ�านวน 14 คน เป็นผู้รับทุนใหม่ของปี 2560 จ�านวน 32 คน และผูกพันที่จะไปใช้งบประมาณในปี 2561 

จ�านวน 15 คน  เป็นงบประมาณ 3.234 ล้านบาท

 7.3 โครงการเพิ่มนิสิตชาวต่างประเทศ 

  มหาวทิยาลยัสนบัสนนุทนุแก่บคุลากรจากประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่ประเทศอาเซยีน ให้มโีอกาส

มาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งแบบเต็มเวลาและระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) อันจะเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมให้นิสิตฯ ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับชาวต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสัมผัส

วฒันธรรมทีห่ลากหลาย โดยได้จดัสรรทนุทัง้จากงบประจ�า และงบประมาณตามโครงการยทุธศาสตร์การเพิม่นสิติ

ชาวต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้รับทุนประเทศเพื่อนบ้านที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน และก�าลัง

ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 106 คน รวมทัง้สิน้ 111 คน และมหาวทิยาลยัได้ให้การสนบัสนนุทุนการศกึษาระยะสัน้ 

(ทุน 1 ภาคการศึกษา) มาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก อีกจ�านวน 74 คน

 นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัได้รบัชาวต่างประเทศท่ีได้รบัทุนจากรฐับาลไทย ตามโครงการภายใต้โครงการ

ความร่วมมอืทวภิาครีะหว่างรัฐบาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ มาศกึษาทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอกี จ�านวน 25 คน

8 การพัฒนาคณาจารย์

 มหาวิทยาลัยด�าเนินการโครงการพัฒนาคณาจารย์อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องในรูปแบบทุนต่างๆ  

ได้แก่ ทุนศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญา ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 8.1 ทุนศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญา

  สนับสนุนด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และด้วยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้

  8.1.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอก 

ทุนเสริมเพื่อการศึกษา (ปีแรก) ทุนเสริมเพื่อการศึกษา (ปีสุดท้าย) และทุนเสริมเพื่อเป็นค่าเดินทาง ส�าหรับเงินยืม

เพื่อการศึกษานั้น ไม่มีผู้เสนอขอรับการสนับสนุน



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 256036

    1) ทุนปริญญาเอกตามโครงการในแผนพัฒนาวิชาการเงินทุนจุฬาฯ 100 ปี–วิชาการ เพื่อ

สร้างคณาจารย์วฒิุปรญิญาเอกในสาขาวชิาทีม่คีวามส�าคญั ครอบคลมุทกุกลุม่สาขา โดยมผีูร้บัทนุเก่าผกูพนัศึกษา

อยู่ 11 คน

    2) ทนุเสรมิเพือ่การศึกษา ณ ต่างประเทศ (ปีแรก) และทนุเสรมิเพือ่การศกึษา ณ ต่างประเทศ 

(ปีสดุท้าย) เพ่ือสนับสนนุให้อาจารย์ทีม่ศัีกยภาพทางวิชาการได้มโีอกาสเดนิทางไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก และ

มโีอกาสหาทนุอืน่สนบัสนนุต่อจนส�าเรจ็การศกึษา จึงจดัสรรทนุเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในปีแรก และทนุเสรมิปีสดุท้าย

แก่ผู้ที่ก�าลังจะสิ้นสุดทุน ซึ่งจะต้องศึกษาระดับปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี และจะต้องใช้เวลาอีกไม่เกิน 1 ปี  

จะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ มีผู้รับทุนเสริม (ปีแรก) 1 คน และรับทุนเสริม (ปีสุดท้าย) 4 คน

    3) เงนิยมืเพือ่ศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ  เพือ่ให้ความช่วยเหลอือาจารย์ นกัวจัิย หรอืบคุลากร

ทางด้านวิชาการที่ก�าลังศึกษาอยู่หรือก�าลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ ซึ่งมีความจ�าเป็นด้านค่าใช้จ่าย โดยให้เงินยืม

เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นในวงเงินคนละไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีผู้เสนอขอรับการสนับสนุน

  8.1.2 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และต่างประเทศ เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย

   1) ทนุรฐับาล (กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี เพือ่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพือ่ผลติ

บคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีวามส�าคัญในการพฒันาประเทศในสาขาต่างๆ พฒันาขีดความสามารถ

ในการพ่ึงพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว ในปี 2560 ได้รับการจัดสรร 3 ทุน และ 

มีผู้รับทุนเก่าผูกพันศึกษาอยู่อีก 34 คน

   2) ทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพ่ือจัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพ

ก�าลังคนภาครฐัให้มคีวามรูค้วามสามารถ เอือ้ต่อการพัฒนาในอนาคต ในปีงบประมาณ 2560 ได้รบัการจดัสรร 2 ทุน

   3) ทนุสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ๆ จากในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ไปศกึษาและท�าวิจยั

ในสาขาต่างๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพบคุลากรและสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศ ในปีน้ีได้รบัการจดัสรร 

19 ทุน

   4) ทนุโครงการพฒันาก�าลงัคนด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ทนุเรยีนดมีนษุยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้มีผู้รับทุนศึกษาอยู่ 60 คน

 8.2 ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในรูปแบบต่างๆ

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปต่างประเทศในระยะสั้น โดยไปประชุมและ

เสนอผลงาน ฝึกอบรมหรือวิจัย ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยและได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอก ดังนี้

  8.2.1 ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน จ�านวน 102 ทุน เป็นเงิน  

8.45 ล้านบาท และส่วนงานต่างๆ ได้สนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรของส่วนงานเพิ่มเติมอีกจ�านวนหนึ่ง
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   1) ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีโอกาสไปเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  

ในปีงบประมาณ 2560 ได้อนุมัติ จ�านวน 92 ทุน เป็นเงิน 7.264 ล้านบาท 

   2) ทนุแลกเปลีย่นอาจารย์ เพือ่สนบัสนนุให้อาจารย์หรอืนกัวจิยัได้ไปแลกเปลีย่นความรู ้และ

ให้นักวิชาการ/นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมพัฒนาวิชาการ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและ

ยกระดบัคณุภาพการศึกษาสูม่าตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2560 ได้อนมุตั ิจ�านวน 9 ทุน เป็นเงิน 0.786 ล้านบาท

   3) ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ที่รับผิดชอบ

โครงการของหน่วยงาน ได้ไปเพ่ิมพูนความรู้โดยการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาโครงการหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขี้น ในปีงบประมาณ 2560 ได้อนุมัติ จ�านวน 1 ทุน เป็นเงิน 0.40 ล้านบาท และส่วนงานต่างๆ 

สนับสนุนทุนเองอีกจ�านวนหนึ่ง

   4) ทนุเจรจาหรอืดงูานทางวชิาการ ณ ต่างประเทศ เพือ่น�าผลการเจรจาหรอืความรูท้ีไ่ด้จาก

การเจรจา/ดูงานมาพัฒนาวิชาการ สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีในการร่วมมือทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 

2560 ไม่มผีูเ้สนอขอรบัทนุ อย่างไรก็ตาม ส่วนงานต่างๆ ได้มกีารเดนิทางไปด้วยทุนของส่วนงานเองอกีจ�านวนหนึง่ 

 8.3 โครงการมอบรางวลัยกย่องเชิดชเูกยีรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทนุกาญจนาภเิษก

เฉลิมพระเกียรติ ประจำาปี 2559

  มหาวิทยาลัยมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเป็นประจ�าทุกปี  

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้มผีลงานดีเด่นด้านการเรยีนการสอนเป็นท่ีประจกัษ์ 

และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ท�าประโยชน์ต่อ

วงวิชาการของประเทศและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการและ

วิชาชีพ การพิจารณามอบรางวัลประจ�าปี 2559แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1) รางวัลเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลศิในการปฏิบัตงิานด้านการเรยีนการสอนส�าหรบัอาจารย์รุน่ใหม่  

   ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี เป็นเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อม 

เกียรติบัตร ดังนี้

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์

   - อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

   - อาจารย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

   - อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี  

คณะเภสัชศาสตร์
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   - อาจารย์ ดร.ภควรรณ ปักษ ีภาควชิาคณติศาสตร์และวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์

   - อาจารย์ ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   - อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พนัธ์น้อย ภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   - อาจารย์ ดร.ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร

   - อาจารย์ ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์

  2) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จ�าแนกเป็น 2 ระดับ คือ 

  (1)  รางวัลระดับดีเด่น จ�านวน 3 รางวัล จ�าแนกเป็น 2 สาขา คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ รางวลัละ 100,000 บาท โดยให้แก่อาจารย์ 

50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ และให้แก่ส่วนงานต้นสงักดัเพือ่ใช้ในการจดักิจกรรมพฒันาอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอน 50,000 บาท ดังนี้

   (1.1) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

      -  ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา  

คณะแพทยศาสตร์

      -  รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ชูสุวรรณ) วิทยาลัยปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมี

   (1.2) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่

      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์

  (2)  รางวลัระดับดีมาก จ�านวน 5 รางวลั ไม่จ�ากดัสาขา รางวลัละ 50,000 บาท โดยให้แก่อาจารย์ 

30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ และให้แก่ส่วนงานต้นสงักดัเพือ่ใช้ในการจดักิจกรรมพฒันาอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอน 20,000 บาท ดังนี้

    - รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

คณะเภสัชศาสตร์

    - รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา 

     คณะสัตวแพทยศาสตร์    

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

    - ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตร์

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
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9 กิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ  

 การด�าเนนิกจิกรรมด้านต่างประเทศของมหาวทิยาลยั เป็นไปเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ความร่วมมอืทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในต่างประเทศ เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต 

งานวิจัย และผลงานวิชาการ ผลักดันมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย

ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติท�าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน ร่วมกับการด�าเนินงานในระดับ

ส่วนงาน นอกจากนี้ มีการด�าเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ และอาเซียนศึกษาเป็นการเฉพาะ

 ในปี 2560 มีผลด�าเนินงานในด้านสัญญาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนิสิตที่ไปศึกษาต่อและการรับ

เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัย การไปร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการของ

นิสิต-คณาจารย์ การด�าเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ และการด�าเนินงานด้านอาเซียนศึกษา ดังนี้

 9.1 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ 

  มหาวิทยาลัยมีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ รวม 834 ฉบับ 

โดยแบ่งตามระดับของสัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย 482 ฉบับ และระดับคณะ/สถาบัน 352 ฉบับ  

แบ่งตามประเภทสัญญาการลงนามความร่วมมือต่างๆ เช่น General Cooperation, Student Exchange,  

Joint Research/Research  Collaboration, Grant Contract/Scholarship Program เป็นต้น และแบ่งสญัญา

ความร่วมมือโดยจ�าแนกตามประเทศ ได้ดังนี้

ประเทศ จำานวน (ฉบับ) ประเทศ จำานวน (ฉบับ) ประเทศ จำานวน (ฉบับ)

ARGENTINA 2 IRAN 4 RUSSIA 2

AUSTRALIA 43 ISRAEL 1 SINGAPORE 6

AUSTRIA 9 ITALY 20 SOUTH AFRICA 1

BANGLADESH 2 JAPAN 224 SPAIN 9

BELGIUM 6 KOREA 61 SRI LANKA 1

BULGARIA 1 LAO PDR 2 SUDAN 1

CAMBODIA 1 LUXEMBOURG 3 SWEDEN 15

CANADA 20 MACAU 1 SWITZERLAND 10

CHINA 39 MALAYSIA 11 TAIWAN 31

CROATIA 1 MEXICO 2 TURKEY 4

CZECH 1 NETHERLANDS 13 UGANDA 1

DENMARK 8 NEW ZEALAND 4 UK 26
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ประเทศ จำานวน (ฉบับ) ประเทศ จำานวน (ฉบับ) ประเทศ จำานวน (ฉบับ)

FINLAND 8 NORWAY 6 USA 77

FRANCE 23 PAKISTAN 2 VIETNAM 8

GERMANY 49 PERU 2 เครือข่าย/องค์กร

ระหว่างประเทศ

10

HONG KONG 11 PHILIPPINES 7

HUNGARY 1 POLAND 1 มหาวิทยาลัย/องค์กร

ในหลายประเทศ

25

INDIA 2 PORTUGAL 5

INDONESIA 10 ROMANIA 1 รวม 834

 9.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต 

  มหาวิทยาลัยมีนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยน ท่ีเป็นการประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย และ

ระดับคณะ/สถาบัน ทั้งในลักษณะการส่งนิสิตไปศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ และการรับนิสิตเข้ามาศึกษา

ที่จุฬาฯ

  โดยในช่วงปี 2560 มีจ�านวนนิสิตไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ (Outbound) 

และรับนิสิตต่างชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงานที่จุฬาฯ (Inbound) รวมจ�านวนทั้งสิ้น 2,305 คน จ�าแนกเป็น

  นสิิตจุฬาฯ ไปศึกษาในโครงการแลกเปล่ียนยงัต่างประเทศ 1,031 คน เป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี 

512 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 309 คน และอื่นๆ อีก 210 คน ส่วนใหญ่ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

และสหรัฐอเมริกาตามล�าดับ 

  และมีการรับนิสิตต่างชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงานที่จุฬาฯ 1,274 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 

621 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา 300 คน และอื่นๆ อีก 353 คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น 

ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ 

 9.3 การแลกเปลี่ยน ไปประชุม หรือเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์/นักวิจัย 

  มีอาจารย์นักวิจัยแลกเปลี่ยนที่ไปสอน/วิจัย ท�างานวิชาการ หรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  

ในลกัษณะ Outbound รวม 570 คน โดยไปทีป่ระเทศญีปุ่่น สหรฐัอเมรกิา และมากท่ีสดุตามล�าดบั ส่วนใหญ่เป็น

อาจารย์จากคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีคณะครศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ กิจกรรม

ความร่วมมือมีหลากหลาย อาทิ การท�าวิจัย/ร่วมวิจัย การประชุม บรรยายพิเศษ เป็นวิทยากร ร่างหลักสูตร  

ฝึกอบรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และการเก็บข้อมูลวิจัย 

  ส่วนอาจารย์นกัวจิยัแลกเปลีย่นในลกัษณะ Inbound มีทัง้สิน้ 530 คน จากหลากหลายประเทศ 

โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เพื่อมาสอน บรรยายพิเศษ เป็นวิทยากร ร่วมประชุม 
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 9.4 การไปประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตในต่างประเทศ  

  นิสติได้เดินทางไปเข้าร่วมประชมุสมัมนาและน�าเสนอผลงานทางวชิาการในการประชมุนานาชาติ

ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 61 คน นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต 127 คน และ

ระดับปริญญาบัณฑิต 7 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ หรือภาควิชายังน�านิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการที่ต่างประเทศ ดูงาน ร่วมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย

 9.5 กิจกรรมวิชาการนานาชาติอื่นๆ

  มหาวิทยาลัยรับรองอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นบุคคล 

คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงาน เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ขยายหรือสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ทั้งที่เป็นการรับรองในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วน 339 ครั้ง มีการ 

จัดเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ 51 ครั้ง 

 9.6 การด�าเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ 

  ในปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมด้านเครือข่ายนานาชาติ แบ่งออกเป็น การสนับสนุนการจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

  การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ท้ังท่ีเป็นผู้จัดหลัก เจ้าภาพร่วม และเป็นผู้ให้การ

สนับสนุน สนับสนุนและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหน่วยงานภายนอก โดยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 110 โครงการ การร่วมประชุม

เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย 14 โครงการ 

การไปร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติยังต่างประเทศ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต ผู้เกี่ยวข้องไปร่วม

ประมาณ โดยประมาณ 56 ครัง้ ผูบ้รหิาร/ผูแ้ทนซึง่เดนิทางไปเจรจาความร่วมมอื สร้างกจิกรรมความร่วมมอื เชือ่ม

ความสัมพันธ์ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน นับได้ 111 ครั้ง การจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่บุคลากร

ต่างประเทศ 14 โครงการ อาท ิSEA-EU-Net II Young Researcher Workshop on “Antimicrobial Resistance 

Surveillance Master Class” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Regional Trade Policy Course for Asia 

and Pacific 2015” เป็นต้น 

 9.7 การด�าเนินงานด้านอาเซียนศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสนับสนนุกจิกรรมด้านอาเซยีนศกึษาในหลายลกัษณะ ในปีงบประมาณ 2560 มกีารจดัท�า 

โครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ โดยส�านักบริหารวิชาการและศูนย์อาเซียน

ศึกษา ซึ่งมีผลการด�าเนินการโดยสรุป 4 ด้าน ได้แก่ ก. การวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษาและการบูรณาการทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง ความมัน่คง สงัคมและวัฒนธรรม ข. การสร้างเครอืข่ายนกัวชิาการระดบัภมูภิาค (อาเซียนและ

ประเทศคูเ่จรจา dialogue partners) ค. การสร้างเครอืข่ายเยาวชนระดบัภมูภิาค (In-Out) และ ง. การอบรมทาง

วิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับภูมิภาค มีตัวอย่างโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้
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 ก. การวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษาและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและ

วัฒนธรรม ด�าเนินการ 11 โครงการ อาทิ โครงการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีแรกของประเทศไทย : ปัญหา

และความท้าทาย Thailand’s First Year in the ASEAN community : Problems and Prospects  

คณะรฐัศาสตร์ โครงการจนีในอาเซยีนแผ่นดนิใหญ่: ผลกระทบและการตอบรบัในระดบัท้องถ่ินถึงระดบัภมูภิาค China’s 

Rising Influence in Mainland ASEAN : Implications and Local and Regional Responses ศูนย์อาเซียน

ศึกษา โครงการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์

 ข.  การสร้างเครือข่ายนักวิชาการระดับภูมิภาค (อาเซียนและประเทศคู่เจรจา dialogue partners)

 โครงการประชุมสมัมนา “ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation 

of the SDGs in ASEAN” โดยศูนย์อาเซียนศึกษา วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย 

เพื่อเป็นเวทีในการรวบรวมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไปจากประเทศสมาชิก

อาเซียนและจนี ในการเผยแพร่และแลกเปลีย่นประสบการณ์ ในการพฒันานโยบายด้านการเงนิในประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศตามวสิยัทศัน์อาเซยีน (ASEAN Vision 2025) และการพฒันาอาเซยีนอย่างยัง่ยนื (The 2030 Agenda) 

 ค. การสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับภูมิภาค (In-Out) ด�าเนินการ 8 โครงการ อาทิ โครงการ Young 

ASEAN Leader Policy Initiative (YALPI) คณะรัฐศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซยีนกรณีศึกษา : สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยมีโครงการที่โดดเด่นคือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประจ�าปี 2560 (ASEAN Youth Exchange Program 2017 “ASEAN’s Next Step in the Changing World”) 

เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และขยายเครือข่ายความร่วมมือของเยาวชน 
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 ง. การอบรมทางวชิาการในหัวข้อเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนและความร่วมมอืระดบัภมูภิาค (Seminar 

& Training) ด�าเนินการ 8 โครงการ อาทิ โครงการ ASEAN and Russia in the Changing Regional and 

Global Environment: Views from Russia and Thailand ร่วมกบั ศูนย์รสัเซยีศกึษา เครอืข่ายจฬุาฯนานาชาติ 

และ ASEAN Studies Center of MGIMO University ประเทศรัสเซีย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การจดัท�าแผนกลยทุธ์ของเครอืข่ายสภาวชิาชพีสตัวแพทย์อาเซยีน พ.ศ. 2561-2563 คณะสตัวแพทยศาสตร์ และ

มีโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ 6 (6th Chula ASEAN Week “ASEAN’s Next 

Step in the Changing World”)  โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบัน 

พระปกเกล้า และสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) จัดข้ึนวนัท่ี 1-4 สงิหาคม 2560

10 การบริหารยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

 

 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการในกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างครบวงจรและเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรมหลักท่ีเป็นงานประจ�า เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 

ในองค์กรมีส่วนร่วม เน้นการท�างานภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพที่ผสมผสานกลมกลืนในภารกิจต่าง ๆ ในรอบ

ปีงบประมาณ 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 10.1 โครงการ CU Social Engagement

  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 ได้มีการด�าเนินการเพื่อ 

ส่งเสริมยุทธศาสตร์ “สร้างเสริม สังคมไทย” ที่มุ่งเน้นให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม  

มุง่สร้างสรรค์สังคมไทยสูสั่งคมอดุมปัญญา (Knowledge & Innovation Society) เป็นผูน้�าเชงิรกุในการชีน้�าและ

ตอบปัญหาแก่สังคม ด�าเนินงานในด้านการแสดงความรับผิดชอบและตอบสนองต่อสังคมไทย จึงได้มีการจัดตั้ง

โครงการ CU Social Engagement ขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็นการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัย 

เพื่อสังคม” ของจุฬาฯ อย่างยั่งยืน
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 พันธกิจสัมพันธ์ภายในจุฬาฯ มุ่งเน้นการสร้างความผูกพัน และสร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาคม

จุฬาฯ ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร สภาพแวดล้อมบรรยากาศ โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรดูแลบุคลากร นิสิต 

ให้มีสุขภาวะที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดย

มีโครงการ CU Happiness เป็นโครงการหลัก ที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนงานต่างๆ ที่เสนอ

โครงการเข้ามา ตัวอย่างโครงการย่อยเช่น โครงการ “Office Syndrome” ให้ความรู้ในการดูแล และป้องกัน 

อาการ Office Syndrome 

 พันธกิจสัมพนัธ์ทีส่ร้างความผกูพนักบัสงัคม/ชุมชนภายนอกมหาวทิยาลยั เน้นการสร้างพนัธกจิสมัพนัธ์

ระหว่างจุฬาฯ กับองค์กรชุมชน ในลักษณะของการบูรณาการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นโครงการท่ีร่วมกับส่วนงานต่างๆ เข้าไป 

ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ และโดยเฉพาะรอบพื้นที่จุฬาฯ เช่น พื้นที่ 5 ส (สวนลุมพินี สามย่าน สวนหลวง 

สยามสแควร์ สีลม) สระบุรี น่าน และเกาะสีชัง มุ่งหวังให้เป็นชุมชนต้นแบบ ครอบคลุม 7 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตาม

ศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน อาศัยความร่วมมือสามประสาน ระหว่างส่วนงาน ชุมชน และ 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ

 ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ได้มีการด�าเนินงานภายใต้โครงการ CU Community Engagement  

มโีครงการด�าเนนิการ 24 โครงการ เช่น ชดุโครงการการพฒันาเพือ่สร้างวถีิชีวติเกษตรอย่างยัง่ยนื พืน้ท่ีจงัหวัดน่าน 

(ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย) โครงการ “รักสถาบนั รกัสระบุรี รกัพืน้ที ่รกัประชาคม” ในสถานศกึษา อ.แก่งคอย 

จ.สระบุรี (เป็นโครงการขยายผล ปี 2560-2562) โครงการสีชังยั่งยืน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารส�าหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 3) จังหวัดชลบุรี โครงการนวัตกรรมชุมชน  

“บ้านสขุภาพ จุฬาฯ” เพ่ือส่งเสริม พฒันาสขุภาพและคณุภาพชีวติของชุมชนโดยความร่วมมอืของชุมชนรอบจฬุาฯ 

เป็นต้น
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 ในปีน้ี จุฬาฯ ยงัได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในงานด้านพันธกิจสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบัสงัคมในระดบัประเทศ 

โดยได้รับมอบหมายให้เป็นส�านักงานเลขาธิการเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ประเทศไทย 

(Engagement Thailand: EnT) ประจ�าปี 2559-2560 และเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social 

Commitment in a Challenging Century) เมื่อวันที่ 5–7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นเวทแีลกเปลีย่นองค์ความรู้ ติดตามและน�าเสนอกรณศึีกษาการด�าเนนิงานด้าน Engagement ของมหาวทิยาลยั

สมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้มีโอกาสศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี บ่มเพาะความรู้ในการ

ประยกุต์ใช้งานวจิยัรบัใช้สงัคมและชมุชน เป็นการจุดประกายแนวคิด น�าไปบรูณาการกบัแนวปฏบิตัใินการพฒันา

สังคมและชุมชนให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน

 10.2 การบริหารโครงการพิเศษเชิงยุทธศาสตร์

  มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานยุทธศาสตร ์

ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2563 ที่ได้

ก�าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น
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  - โครงการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินคุณลักษณะนิสิต (Chulalongkorn University 

Desired Student Outcome Next-generation: CUDSON) เป็นโครงการที่ด�าเนินการร่วมกันระหว่าง 

ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณกับส�านักบริหารกิจการนิสิต เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “สร้างคน 

(Human Capital)”

  - โครงการและกจิกรรมทีด่�าเนนิการขึน้เพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตร์ “สร้างเสรมิ สงัคมไทย (Local 

Transformation)” ได้แก่ โครงการจุฬาฯ รักษ์น่าน : ร่วมปลูกป่านิเวศน์ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพฟัน และ 

สัตว์เล้ียงชาวไหล่น่าน โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน (Patient 

Tracking System) กิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โครงการสื่อสารสัมพันธ์ จุฬาฯ ชาวสีชัง 

เป็นต้น

 10.3 การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ สกอ.  

  จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุจิาก สกอ. 5 คน ผลการประเมนิมค่ีาคะแนนอยูใ่นระดบั “ดมีาก” 

  ส�าหรับปีการศึกษา 2559 ได้มกีารแจ้งนโยบายและแผนการด�าเนนิงานการบรหิารจดัการคณุภาพ

องค์กรให้กบัส่วนงานด้านการเรยีนการสอนและการวจัิยได้รบัทราบและน�าไปปฏบิตั ิโดยในระดบัส่วนงาน สามารถ

เลอืกใช้เกณฑ์มาตรฐานอืน่ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและสอดคล้องกับบริบทของส่วนงานได้ ซึง่ต้องเป็นเกณฑ์

ที่ยอมรับในระดับสากลและต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หรือใช้เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ตามคู่มือ

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดับอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 ส่วนในระดับมหาวทิยาลยั ใช้เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของ สกอ. ซึ่งได้ก�าหนดให้บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (CDS) รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และรายงานผลการประเมิน (AAR) ผ่านระบบ CU–iDMS รวมถึงการตรวจประเมินผ่านระบบด้วย  

พร้อมทั้งจัดอบรมและเตรียมการพร้อมรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ส�าหรับ 

ปีการศึกษา 2559 ด้วย

 10.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

  จากการทีส่่วนงานส่วนใหญ่เลอืกใช้ระบบประกนัคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และได้

พัฒนามาเป็นเวลานาน มผีลการประเมนิ ในระดบั “ดมีาก” และ “ด”ี มาอย่างต่อเนือ่ง มหาวทิยาลยัจึงมนีโยบาย

ให้ส่วนงานสามารถเลอืกใช้ระบบประกนัคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอืน่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลได้ ท้ังนีจ้ะ

ต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(ค.ป.ภ.) เพือ่เปิดโอกาสให้ส่วนงานเลอืกใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพและศกัยภาพของส่วนงานให้สูงขึน้ 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เป็นเกณฑ์

ทีเ่ทยีบเคยีงได้ในระดบันานาชาตแิละมกีารพฒันาอย่างก้าวกระโดด จงึได้จดัโครงการขึน้ ส�าหรบัเป็นทางเลอืกให้

กับส่วนงาน โดยได้ด�าเนินการไปแล้วดังนี้

  1) จดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารส่วนงาน เพือ่เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการน�าเกณฑ์ EdPEx 

ไปใช้ในการพัฒนา และการวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

  2) เปิดโอกาสให้ส่วนงานที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มี 3 

ส่วนงานทีส่นใจ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 807 วันที่ 25 กันยายน 2560 พร้อมกับได้ด�าเนินการเสนอเรื่อง 

ต่อไปยังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  3) จัดประชุมเสวนาเร่ือง “แนวทางการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(EdPEx)” เพื่อทบทวนความเข้าใจ จุดมุ่งหมาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารส่วนงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์ 

EdPEx มาเป็นทีป่รกึษาแก่ส่วนงาน เมือ่ได้รบัการพิจารณาเหน็ชอบจาก ค.ป.ภ. แล้ว จะมกีารด�าเนนิการตามแผน

ต่อไป

 10.5 กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพ

  ด�าเนินการส�ารวจประจ�าปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบออนไลน์ โดยในส่วนของนิสิต ได้ส�ารวจ

นิสิตที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ระบบทวิภาคและนานาชาติ 25 ส่วนงาน ผ่านระบบ CU-CAS (www.cas.

chula.ac.th) ซ่ึงได้น�าผลการส�ารวจไปใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและ 

ส่วนงานตามเกณฑ์ของ สกอ.ประจ�าปีการศึกษา 2558 และตอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของผู้บริหารด้วย

   มกีารจัดอบรม/สมัมนา/ประชมุ 13 คร้ัง เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพิม่พูน

ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีผู้เข้าร่วม 542 คน มีกิจกรรม เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tableau 

Standard Product – User Training” การอบรม “เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)” 

การฝึกอบรมหลักสตูรผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะและมหาวิทยาลยัส�าหรบับุคลากร การอบรม

เชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ CU-iDMS เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารคุณภาพองค์กร และด้านการ

บริหารยุทธศาสตร์” เป็นต้น

 10.6 การสำารวจความพึงพอใจของนิสิตด้านการให้บริการนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  มีการส�ารวจความพึงพอใจของนิสิตด้านการให้บริการนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประจ�าปีการศกึษา 2559  ผ่านระบบออนไลน์ โดยส�ารวจนสิติท่ีลงทะเบียนเรยีนภาคการศกึษาปลาย ระดบัปรญิญาตรี 

จ�านวน 19 ส่วนงาน และให้นิสิตตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ bit.ly/BetterCU โดยสอบถาม 

เกีย่วกบัด้านการให้บริการนิสติ ได้แก่ 1) การจัดบริการให้ค�าปรกึษา แนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสูอ่าชีพแก่
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นักศึกษาในสถาบัน 2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ซึง่ผลการส�ารวจได้น�าไปใช้ในการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวทิยาลยัและส่วนงานตามเกณฑ์

ของ สกอ.ประจ�าปีการศึกษา 2559

 10.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (CU-iDMS) ระยะที่ 3

  มุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานเพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ใหม่ (พ.ศ. 2560-2563) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานได้อย่างครอบคลุมและ

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

11 ปริญญากิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ 

 ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 804 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติ

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจ�าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

ที่ พระนาม / นาม ปริญญาที่ได้รับ

1. การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

1.1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.5 นายสังคม ทองมี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.6 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์อรุณ โรจนสกุล แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.7 รองศาสตราจารย์ผุสตี ปริยานนท์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.8 ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แตงเที่ยง สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์
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ที่ พระนาม / นาม ปริญญาที่ได้รับ

1.10 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. การแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ

2.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์

2.2 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

2.3 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะนิเทศศาสตร์

2.4 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

2.5 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง คณะวิทยาศาสตร์

2.6 ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์

2.7 ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.8 ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์

2.9 ศาสตราจารย์ ถนอมนวล  โอเจริญ คณะอักษรศาสตร์
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การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 53

2 ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย 56

3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 62

3.1 การสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ 62

3.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ 62

3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 62

4 บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัล 64

4.1 รางวัลระดับนานาชาติ  37  รางวัล 64

4.2 รางวัลระดับชาติ  25  รางวัล 68

5 โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub 71
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การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

 ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2570)  

ก�าหนดวสิยัทศันว์า่ “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปน็แหลง่ความรู ้และแหลง่อา้งองิของแผน่ดนิ เปน็ผูน้�าทางปญัญา 

เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื” โดยมุง่เปา้ในการสรา้งความเปน็เลศิดา้นการวจิยั โดยพฒันาศกัยภาพและยกระดบัความ

สามารถในการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า

ของโลกที่มีผลการวิจัยโดดเด่น มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล บูรณาการผลงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 

 การวจิยัถอืเปน็พนัธกจิหลกัด้านหน่ึงของมหาวทิยาลยัควบคูไ่ปกบัพนัธกจิดา้นการผลติบัณฑติ โดยเป็น

ฐานในการเรยีนการสอน เนน้การสรา้งองคค์วามรู/้บกุเบกิความรูใ้หม ่ประยกุต ์พฒันาและปรบัเปลีย่นเทคโนโลยี

ไปสู่การผลิตในสาขาต่างๆ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยมีส�านักบริหารวิจัย (สบจ.) เป็น 

หน่วยงานในสังกัดส�านักงานมหาวิทยาลัย ก�ากับดูแลโดยรองอธิการบดีฯ ท�าหน้าท่ีก�าหนดกลไกการบริหารงานวิจัย 

โดยประสานงานร่วมกับคณะ วิทยาลัย และสถาบันวิจัย จัดท�าระบบและกลไกบริหารงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2560-2563 

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

 ในปีงบประมาณ 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนผ่านยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร และ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างเสริม

สังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์ และมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย “สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม”  

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ งานวิจัยและวิชาการที่ชี้น�าและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

 โดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก�าหนด Chula Research Strategy ซึ่งประกอบไปด้วย 

 (1) National Agenda 

 (2) Regional and Global Agenda 

 (3) Cutting Edge Research

 (4) Partnerships 

 โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่มี Impact สูงต่อ Social and Cultural, Industrial และ New Discovery และ

มีเป้าหมายหลักในการด�าเนินการ ดังนี้
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  1.1 มุ่งเนน้ประเดน็ยทุธศาสตรเ์พือ่การทำาวจิยั ใน 4 ดา้นหลกั โดยก�าหนดเปน็ทศิทางการวจิยั

ในรูปแบบของ Top-down policy เนน้การท�างานรว่มกนัแบบสหศาสตร์ โดยใหก้ารสนบัสนนุเงนิเพีอ่ท�าวจิยัผา่น

โครงการศตวรรษที่ 2

•	 Aging Society

•	 Sustainable Development (Food, Energy, Power)

•	 Inclusive Community and Smart city

•	 Digital Economy and Robotics

 1.2 ส่งเสริมโครงการวิจัยแบบสหศาสตร์ในรูปแบบคลัสเตอร์วิจัย ซ่ึงได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มคลัสเตอร์วิจัยทั้งสิ้น 8 คลัสเตอร์ คือ 1. คลัสเตอร์สุขภาพ 2. คลัสเตอร์

อาหารและน�า้ 3. คลสัเตอร์วจัิยวสัดุขัน้สงู 4. คลสัเตอร์พลงังาน 5. คลสัเตอรว์จัิยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

และการจัดการภัยพิบัติ 6. คลัสเตอร์สังคมผู้สูงวัย 7. คลัสเตอร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 

8. คลัสเตอร์อาเซียนศึกษา

  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการท�างานร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ

ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรที่อยู่ภายในกลุ่ม STAR/ RU/ CE ได้มีการท�าวิจัยร่วมกัน ภายใต้การบริหาร

จดัการคลัสเตอร์รูปแบบใหม ่(Proactive, Friendly consultation, Concept proposal pitching, Block grant, 

and Friendly monitoring for accountability) อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างคลัสเตอร์ด้วย

กันอีกด้วย

 1.3 กระจายเงินทุน เพื่อให้ทุนสนับสนุนส�าหรับการบริหารจัดการกระจายไปยังกลุ่มวิจัยและ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มงานวิจัย 

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์/นักวิจัยท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันรวมกลุ่มท�างานวิจัย

ร่วมกัน จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนงานวิจัย (STAR) ร่วมกัน โดยน�าผลงานไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติ

การวิจัย (RU) ท่ีมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง (CE) อันเป็นกลไกหนึ่ง 

ในการสรา้งความกา้วหนา้และความเปน็เลศิทางวชิาการในสาขาตา่ง ๆ  โดยในปงีบประมาณ 2560 ไดม้เีปา้หมาย

ที่จะเพิ่มจ�านวน STAR/ RU/ CE จากเดิมให้เพิ่มขึ้นเป็น 200 หน่วย

 1.4 มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้ระบบดิจิตอลมาพัฒนางาน ได้แก่ ระบบ Chula 

electronic Research Management (CUeRM) โดยระบบนี้ได้ถูกน�ามาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการ

ยืน่ขอทนุ ยืน่ขอสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการตีพิมพ์ และค่าตอบแทนการตพิีมพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 

จัดท�าประกาศแหล่งทุนภายนอก และฐานข้อมูลรางวัล เป็นต้น ซ่ึงข้อดีของระบบ CUeRM มีการออกแบบให้

สามารถเตือนการส่งรายงานความก้าวหน้าให้นักวิจัยทราบล่วงหน้า นักวิจัยส่งรายงานบนระบบ และระบบจะ

สง่รายงานความกา้วหน้าดงักลา่วใหผู้ป้ระเมนิโครงการประเมนิแบบ online คณะกรรมการสามารถทราบผลการ

ประเมินโดยรวมโดยดูได้บนระบบ รวมถึงการเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อการติดตามผลของ 

ผู้บริหาร ท�าให้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย�า และยังมีแผนการพัฒนาระบบ CUeRM อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CU data gateway 
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 1.5 จดัระบบการขบัเคลือ่นและสง่เสรมิการแสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุการวจิยั ทัง้จากภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ยื่นขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศมาให้ความรู้และค�าแนะน�าแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนจาก 

ต่างประเทศเพ่ือน�ามาใช้ในการวิจัย เช่น โครงการการสัมมนาทุน European Research Council (ERC) ทุนสนับสนุน

โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases เปน็ตน้

 1.6 มุ่งเนน้ให้เกิดความรว่มมือกับนานาชาติ โดยสง่เสรมิใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  จดัการประชมุวชิาการ

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  

โดยเฉพาะการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ดา้นการวจิยักบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะดา้นการขอทนุวิจยัและการท�าวจิยัรว่มกนั รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ย และ

แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ คุณภาพ และผลผลิตงานวิจัยให้เป็นท่ีประจักษ์ในระดับนานาชาติ  

โดยมุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้

•	 New Discovery

•	 New Global Innovation 

•	 Global Social Impact Research

 1.7  สง่เสรมิและมุ่งเนน้ท่ี “คณุภาพของงานวจัิย” มากกวา่ “ปรมิาณงานวจิยั” โดยเปลีย่นเกณฑ์

ในการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

ซึง่ไดร้บัการยอมรบัใหก้ารตพีมิพใ์นระดบันานาชาตใินฐานขอ้มลู ISI และ SCOPUS ทีม่คีณุภาพสงู (ระดบั Tier1, 

Quartile 1) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  ด้วยการท่ีงานวิจัยมีคุณภาพน้ันจะน�าไปสู่การใช้งานได้มากกว่างานวิจัยท่ีเน้นปริมาณผลงานแต่ 

ไร้ซึ่งคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงยกระดับให้ความส�าคัญกับงานวิจัยที่มีคุณภาพผลงานวิจัย และก�าหนดเป็น 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ทั้งจ�านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และการอ้างอิงผลงาน (citations) จากผลการด�าเนินการในปี

การศกึษา 2559 มผีลงานตีพมิพใ์นระดับนานาชาติทีไ่ดร้บัการอา้งองิสงูสดุรอ้ยละ 10 และผลงานตพีมิพใ์นวารสาร 

ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดร้อยละ 10 มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา New 

Social Science KPI and incentive system ขึ้น โดยให้ผ่านงานวิชาการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น 

books, creative work, and policy impact/translational projects ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในวงวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และสังคม

ประเทศชาติ

 1.8 เปลีย่นกระบวนการทางความคดิ (Mindset) ของบคุลากรประจ�าส�านกับรหิารวจิยั โดยมกีาร

รณรงค์ปรับเปลี่ยนในด้านการท�างานจากการท�างานเชิงรับให้เป็นเชิงรุก และพัฒนาระบบงานและบริการท่ีเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านความโปร่งใส คล่องตัว มีคุณภาพ อีกท้ังน�ารูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา มาใช้ในการ

ประเมินการท�างานของบุคลากรภายในส�านักบริหารวิจัย
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 1.9 การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรด้านการวิจัย โดยการสนับสนุนทุนส�าหรับอาจารย์ใหม่/ 

นกัวจิยัใหมเ่พ่ือพัฒนาศกัยภาพการวจิยั เพือ่น�าไปใชใ้นการแสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุการวจิยัทัง้จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อันเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในสาขาต่างๆ

 1.10 สร้างความร่วมมือระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ประกอบด้วย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อร่วมมือกันท�างานวิจัยใน 8 กลุ่มวิจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์อาเซียน คลัสเตอร์วัสดุ คลัสเตอร์

เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพ คลัสเตอร์พลังงาน คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

คลสัเตอร์หุน่ยนต ์และคลัสเตอร์ดิจิทัล โดยมุง่หวงัในการสรา้งงานวจิยัทีม่ ีImpact สงูตอ่สงัคม ทัง้ในประเทศและ 

ต่างประเทศ

2 ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย

 2.1 เงินทุนและแหล่งทุนวิจัย

 ทุนวิจัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้ท�าวิจัยโดยการเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และให้การสนับสนุน

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 งบประมาณการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

2,262.27 ล้านบาท จากแหล่งทุนหลัก 3 แหล่ง ได้แก่

    • แหล่งทุนภายนอกต่างๆ เป็นเงิน 1,678.34 ล้านบาท (ร้อยละ 74.19) หน่วยงานท่ีส�าคัญ  

ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง/ทบวง/กรม รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นต้น

    • งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 168.01 ล้านบาท (ร้อยละ 7.43)

    • ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยไม่รวมทุนวิจัย

จากคณะ/สถาบันต่างๆ เป็นเงิน 415.75 ล้านบาท (ร้อยละ 18.38)
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จำานวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
     หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มสาขา
แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

วิทยาศาสตร์กายภาพ 223 204.61 43 64.09 386 149.60 652 418.29

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 269 327.86 70 84.20 343 127.79 682 539.84

สังคมศาสตร์ 131 335.81 15 15.70 104 26.84 250 378.35

มนุษยศาสตร์ 19 40.35 2 3.40 19 5.27 40 49.03

บูรณาการ (สหสาขา) 260 769.85 4 0.65 31 106.26 295 876.76

รวม 902 1,678.49 134 168.03 883 415.75 1,919 2,262.27

ร้อยละ 47.00 74.19 6.98 7.43 46.01 18.38 100.00 100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลแหล่งทุนภายนอกเป็นข้อมูลที่จัดท�าเป็นประกาศฯ ผ่านส�านักบริหารวิจัย และเป็นข้อมูลท่ี 

หารเฉลี่ยต่อปี

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

 (ไม่รวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และโครงการวิจัยที่ด�าเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการ)
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 2.2 การสนับสนุนทุนการวิจัย ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ รางวัล และกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 2.2.1  การสนับสนุนการวิจัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพจนสามารถต่อยอดไปสู่
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การน�าไปใช้ประโยชน์ทางสังคม ทั้งในแง่ของเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้

มีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนหน่วยงานท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ มีรายละเอียดผลการด�าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ดังต่อไปนี้

ผลผลิต รายชื่อทุน
ผลการดำาเนินงาน 2560

   จำานวน         งบประมาณ

ทุนสร้างองค์ความรู้และสร้างคน

ทุนวิจัย  46 21,689,860
ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่  95 12,090,000
ทุนส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่  20 1,876,000
ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  326 45,283,000
ทุนต่อยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก  187 85,207,500
ทุนโครงการเพชรชมพูเข้มแข็ง  6 6,000,000
โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติทุนเมธีวิจัย  17 34,000,000
โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  1 4,000,000

ทุนสร้าง Impact
ทุนวิจัยเชิงลึกในสาขาที่มีศักยภาพสูง (คลัสเตอร์วิจัย)  5 99,433,000
ทุนโครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม

 1 3,000,000

ทุนโครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคมและชุมชน  1 1,488,650
โครงการขับเคลื่อนการวิจัย 

(Special Task Force for Activating Research : STAR)  

(ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 38 กลุ่ม)

 25 12,410,400

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit : RU) 

(ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 130 หน่วย)

 40 30,370,310

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence : CE) 

(ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 38 ศูนย์)

 29 29,834,411

ทุนวิจัยจากเงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

 1 400,000

ทุนสร้างเครือข่าย
ทุนเสริมรากฐานการวิจัย  

(จัดสรรเพื่อสมทบทุนวิจัยจาก สกว. และแหล่งทุนอื่นๆ)

 78 28,561,678

โครงการอาศรมความคิด  1 179,700
ทุนสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ทุนสิ่งประดิษฐ์  3 1,128,000
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  2 800,000
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ผลผลิต รายชื่อทุน
ผลการดำาเนินงาน 2560

   จำานวน         งบประมาณ

ทุน รางวัล และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
ศาสตราภิชาน  30 694,500
ศาสตราจารย์  25 2,500,000
รางวัลนักวิจัยดีเด่น  2 100,000
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์  1 50,000
รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

และ/หรืออุตสาหกรรม

 1 50,000

รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  1 200,000
รางวัลหน่วยปฏิบัติงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  2 200,000
รางวัลผลงานวิจัย ประเภทอาจารย์และนักวิจัย  5 180,000
รางวัลผลงานวิจัย ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต  5 100,000
รางวัลผลงานวิจัย ประเภทนิสิตมหาบัณฑิต  5 50,000

 2.2.2  ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ

   มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ Center of Excellence (CE) 

เพ่ือมุ่งส่งเสริมการท�าวิจัยเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในปัจจุบันมีศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางในระดับต่างๆ  

ที่ด�าเนินการอยู่รวมทุกศาสตร์สาขา จ�านวน 39 ศูนย์

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือ Research Unit (RU) 

ท่ีมีศักยภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางในอนาคต ในปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยด�าเนินการอยู่

จ�านวน 121 หน่วย

  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ด�าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 29 ศูนย์ เป็นเงิน 29,834,411 บาท และหน่วยปฏิบัติการวิจัย จ�านวน 40 หน่วย 

เป็นจ�านวนเงิน 30,370,310 บาท รวมทั้งสิ้น 60,204,721 บาท
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 2.2.3 ทุนศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar)

  สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศฯ แต่งต้ังศาสตราภิชาน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ และ 

ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบัน และกองทุนต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศาสตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ จ�านวน 4 ต�าแหน่ง
รายนาม ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

3 นายยุทธนา เจียมตระการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบัน และกองทุนต่างๆ จ�านวน 26 ต�าแหน่ง

รายนาม ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

1 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 

ศาสตราภิชานเงินทุนกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

2 รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล 

ศาสตราภิชานกองทุนคณะครุศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

3 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 

ศาสตราภิชานเงินทุนคณะจิตวิทยา

1 มกราคม 2560 ถึง

30 กันยายน 2560

4 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

5 ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

6 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล นพคุณ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

7 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ 

ศาสตราภิชานเงินทุน 50 ปี วิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

8 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรนุช เกี่ยวข้อง 

ศาสตราภิชานเงินทุน 50 ปี วิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

9 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา จินาวัฒน์ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

1 สิงหาคม 2560 ถึง 

31 กรกฎาคม 2561

10 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

1 สิงหาคม 2560 ถึง 

31 กรกฎาคม 2561
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ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบัน และกองทุนต่างๆ จ�านวน 26 ต�าแหน่ง

รายนาม ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

11 รองศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา 

ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระที่ 1

1 มีนาคม 2560 ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 2561

12 ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1 มีนาคม 2560 ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 2561

13 รองศาสตราจารย์ทวีรัก เจริญสุข 

ศาสตราภิชานกองทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

14 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 

ศาสตราภิชานกองทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

15 รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา 

ศาสตราภิชานกองทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

16 รองศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ 

ศาสตราภิชานกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 กันยายน 2559 ถึง

31 สิงหาคม 2560

17 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1 มีนาคม 2560 ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 2561

18 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1 มีนาคม 2560 ถึง

31 ธันวาคม 2560

19 นายสัตวแพทย์เกียรติ แพวงศ์นุกูล 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

20 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ฉวัชสิน 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

31 กรกฎาคม 2560

21 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์

1 มิถุนายน 2560 ถึง

31 พฤษภาคม 2561

22 ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 

ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์

1 มีนาคม 2560 ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 2561

23 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ชโยวรรณ 

ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

24 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์ 

ศาสตราภิชานเงินทุนบริหารทั่วไป กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร์

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

25 นายแพทย์สำาลี เปลี่ยนบางช้าง 

ศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

26 รองศาสตราจารย์ นิจศิริ เรืองรังษี 

ศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

1 ตุลาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560
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3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 3.1 การสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยน�าผลงานไปเผยแพร่ 
ท้ังในวงวิชาการและสังคมในวงกว้าง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมเงินสมนาคุณแก่ผู้ที่ได้น�าผลงานไปตีพิมพ์ และยังได้จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านภาษาอังกฤษทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วยตรวจสอบ/แก้ไขภาษาก่อนการน�าไปตีพิมพ์ รวมถึง
การตรวจทานคุณภาพ manuscript
  ในปีงบประมาณ 2560 มีบทความท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI (Web of Knowledge) 
จ�านวน 1,789 เร่ือง และในฐานข้อมูล SCOPUS จ�านวน 2,150 เร่ือง ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าสมนาคุณ
และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 1,019 เร่ือง เป็นจ�านวน
เงิน 17,090,727 บาท บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจทานคุณภาพและตรวจสอบภาษาอังกฤษของต้นฉบับ  
(manuscript) จ�านวน 509 เรื่อง

 3.2 การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ
  ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ เฉพาะผ่านส�านักบริหารวิจัย ส�าหรับ
การจัดประชุมระดับนานาชาติ จ�านวน 4 โครงการ เป็นจ�านวนเงิน 1,098,096 บาท

 3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม

  3.3.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อต่างๆ
    มหาวิทยาลัยโดยส�านักบริหารวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ดังตัวอย่างในปีงบประมาณ 2560
    •   สื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ เป็นข้อความรู้ แสดงความ
ก้าวหน้าทางวชิาการแกส่าธารณชนในรปูของสือ่สิง่พมิพต์า่งๆ โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพ์ทีม่บีทความโดยสรปุตพีมิพ์
อย่างต่อเนื่องตลอดปี เช่น หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์
ข่าวสด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ M2F หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
หนงัสอืพิมพ์คมชดัลึก นอกจากนี ้ได้จัดเสนอเปน็บทความประจ�าในวารสารจฬุาสมัพันธ ์ซ่ึงเป็นวารสารภายในของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในคอลัมน์จุฬาวิจัย และจัดพิมพ์แผ่นพับความรู้ด้านงานวิจัยระดับ International
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    •   สื่อโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยได้จัดท�ารายการ
โทรทัศน์ “Soเชี่ยว” เนื้อหาของรายการเน้นการสร้างความ
กระจ่างและไขความจริงจากเน้ือหาที่เผยแพร่หรือแชร์กัน 
กว้างขวางในโลกออนไลน์ ตลอดจนสร้างความรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ 
ซึ่งรายการ “Soเช่ียว” จะอาศัยหลักวิชาการท่ีพิสูจน์ได้จริงทาง
วิทยาศาสตร์ โดยนกัวชิาการ นกัวจิยั และผูท้รงคณุวฒิุจากจฬุาฯ 
พร้อมน�าเสนอมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 
ยอดที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ชม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
รู้เท่าทันส่ือในโลกออนไลน์ รายการ Soเช่ียว ออกอากาศทุกวันจันทร์ 
อังคาร และพุธ เวลา 20.25 น. หลังข่าวในพระราชส�านัก และข่าว
ไทยบันเทิง ทางโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS) นอกจากน้ี ยังรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง Youtube chulauniversity
  ตวัอยา่งตอนทีน่า่สนใจ อาท ิตอน vitasik หรอืวิตามนิแทง่แบบสบูดจีรงิหรอืไม ่(5 ต.ค.59) ตอน 
การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ PromptPay จากเบอร์โทรศัพท์ ท�าได้จริงหรือไม่ (7 พ.ย.59) ตอน จริงหรือไม่ การโพสต์รูป
เด็กอาจเสี่ยงการละเมิดสิทธิเด็ก (22 พ.ย.59) ตอน การอาบน�้าที่ศีรษะก่อนเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมอง
แตกหรือไม่ (13 ธ.ค.59) ตอน ท่านอนตะแคงขวาส่งผลต่อผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนจริงหรือไม่ (24 ม.ค.60) การ
เปลี่ยนรถตู้มาเป็นรถมินิบัส ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจริงหรือไม่ (25 ม.ค.60) ตอน สระผมทุกวันท�าให้ผมร่วงจริง
หรือไม่ (1 มี.ค.60) ตอน ห้ามดื่มน�้ามะพร้าวตอนมีประจ�าเดือนจริงหรือไม่ (22 พ.ค.60)    
  •   สือ่ออนไลน ์มหาวทิยาลยัเสนอขอ้มลูการประชาสมัพนัธ์ผลงานวจิยัในรปูแบบ Infographic 
เพื่อง่ายต่อการท�าความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลรางวัลวิจัย ผลงานวิจัย ข่าวสารผลงานที่น่าสนใจ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th เว็บไซต์ส�านักบริหารวิจัย www.research.chula.
ac.th facebook ส�านักบริหารวิจัย และ Youtube ช่อง research Chula

  3.3.2 การจัดแสดงผลงานวิจัย ในการประชุม การปาฐกถาประจำาปี
    ปีงบประมาณ 2560 มีการจัดแสดงปาฐกถา การจัดประชุมสัมมนา และการจัดแสดง 
ผลงานวิจัยต่างๆ ดังนี้
     •   การจัดแสดงปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 32 เรื่อง “คงคุณค่าปัญญาไทยควบคู่การก้าวไกล
เทคโนโลย”ี โดย ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร เปน็ผูแ้สดงปาฐกถา ในวนัศกุรท่ี์ 23 มถินุายน 2560 ณ หอ้ง 111 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     •   การจัดประชุมสัมมนาพิเศษของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ครั้งที่ 25 เรื่อง “Energy Storage 
for the Sustainable Development and Research Papers Granted by the Asahi Glass Foundation” 
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ห้อง 105 และ 103 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
จฬุาฯ ทีไ่ดรั้บทนุสนบัสนนุการวจิยัจากมลูนธิกิระจกอาซาฮ ีซึง่ใหก้ารสนบัสนนุทนุวจิยัแกจุ่ฬาฯ มาตัง้แตป่ ี2525 
ในงานมีพิธีมอบทุนวิจัยแก่คณาจารย์จุฬาฯ จ�านวน 10 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Methane Hydrates: An 
Approach for Natural Gas Storage” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร จากวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี และมีการน�าเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนปี 2558 จ�านวน 11 เรื่อง
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    •   การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand 

Research Expo 2017) ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม 

2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้ Concept : “RUN : move together 

for Thailand’s Innovation” และภาคประชุมในหัวข้อ “Innovation Hub” ในนาม “เครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย” (Research University Network, RUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 8 มหาวิทยาลัย 

ไดแ้ก ่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัล

 บุคลากรและผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ 

เป็นประจ�าทุกปี ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ รางวัลประเภทบุคคลและประเภทผลงาน เช่น รางวัล 

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัล

ประเภทผลงานวิจัย อันเป็นที่ประจักษ์ถึงความรู้ความสามารถและประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาวิชาการและสังคม

ประเทศชาติ ในปีงบประมาณ 2560 บุคลากรระดับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติ

และระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล จ�าแนกเป็น มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทบุคคล ประเภทผลงาน รวม

รางวัลระดับนานาชาติ 3 34 37

รางวัลระดับชาติ 15 10 25

รวม 18 44 62

 4.1 รางวัลระดับนานาชาติ  37  รางวัล

  4.1.1 รางวัลระดับนานาชาติ  ประเภทบุคคล  3  รางวัล

รางวัล  หน่วยงานผู้มอบรางวัล  และผู้ได้รับรางวัล

1 Belgium Innovation Awards: Order of Merit

จาก The High Commission of the Invention Award

ได้แก่  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  คณะเภสัชศาสตร์

2 Brussels Eureka Innovation Awards: Chevalier Level 

จาก The High Commission of the Invention Award

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ ์ คณะวิทยาศาสตร์
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3 European Innovation Awards: Chevalier Number of the cross: 20100

จากงาน INNOVA BARCELONA 2017

ได้แก่  อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  4.1.2 รางวัลระดับนานาชาติ  ประเภทผลงาน  34  รางวัล

รางวัล และผู้ได้รับรางวัล ผลงาน

1 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ จากการประชุม The 65th Brussels Eureka: The Belgian and International 

Trade Fair for Technological Innovation ประเทศประเทศเบลเยี่ยม จำานวน 10 รางวัล

1.1  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  คณะเภสัชศาสตร์

(1) Gold Medal with Mention - High Scientific 

and Technological Level of the Invention

Oligo-Beta® : Natural Immune Booster

(2) Prize Brussels Innova 2016

(3) Iranian Top Invention

(4) Silver Medal PharmaCare Silk Repair®: Research based 

collagen stimulator for anti-wrinkles from 

silk protein
(5) High Scientific and Technological Level of 

the Invention

1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์

(1) Gold Medal with Mention Simple Fluorescence Detection of Listeria 

monocytogenes on Food Based on Microfluidic 

Nucleic Acid Hybridization
(2) Prize of the National Council of Rectors 

ประเทศโรมาเนีย

(3) Prize of Didier Reynders, Belgium Vice-Prime 

Minister and Minister of Foreign Affairs and 

European Affairs

(4) Special Award Romanian Association for 

Nonconventional Technologies Bucharest, 

ประเทศโรมาเนีย

(5) Gold Medal with Mention Straw-in-one:  Halal Authentication Assay 

Based on Porcine Species Detection Using 

DNA Electrochemical Biosensor



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 256066

รางวัล และผู้ได้รับรางวัล ผลงาน

2 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากงาน “2016 Kaohsiung International Invention and  

Design EXPO” จำานวน 2 รางวัล

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

(1) Gold medal จาก World Invention Intellectual 

Property Association (WIIPA)

Flexible Rechargeable Printed Zinc-air Battery

(2) Special prize จาก Eurobusiness-Haller and 

Haller Pro Inventio Foundation

3 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 45 (45th International Exhibition of Inventions of 

Geneva)  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำานวน 9 รางวัล

3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ  คณะครุศาสตร์

(1) Gold Medal Smart Location-Based Mobile Application : 

ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมือน

(2) Bronze Medal Smart U-learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะ

เสมือนที่ไร้ขีดจ�ากัดการเรียนรู้

3.2  รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และคณะ  คณะครุศาสตร์

(1) Silver Medal Multicultural Virtual World: รู้รอบวัฒนธรรมจาก

ห้องเรียนเสมือนจริง

3.3  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ และคณะ  คณะครุศาสตร์

(1) Bronze Medal เข้าถึงความรู้จริงด้วย BiMMA: Banknote iMagnifier 

Mobile Application

3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ และคณะ  คณะแพทยศาสตร์

(1) Silver Medal ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะ

ผิวหนังจากสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิก

ส�าหรับการสลายไขมันในอาสาสมัครน�้าหนักเกิน
(2) Special Prize จาก Association of Polish Invention 

and Rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์

3.5  ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ และคณะ   วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

(1) Gold Medal ถาดพิมพ์ปากชีวภาพตัดรูปได้

(2) Special Prize จาก First Institute Researchers 

and Invention in Iran (FIRI) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

3.6  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รุจิรวนิช และคณะ     วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

(1) Gold Medal วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต
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รางวัล และผู้ได้รับรางวัล ผลงาน

4 รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากงาน INNOVA BARCELONA 2017 จำานวน 6 รางวัล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์         คณะวิทยาศาสตร์ และ

 อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์   คณะสัตวแพทยศาสตร์

(1) Gold medal with mention ชุดตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

(2) INNOVA BARCELONA 2017 : Premio a la 

major innovaciơn

(3) Special prize จาก Ministry of Research and 

Innovation ประเทศโรมาเนีย

(4) Special prize จาก Iran Top Inventors 

ประเทศอิหร่าน

(5) Gold medal with mention สารเสริมส�าหรับลูกสุกรแรกเกิด

(6) Special prize จาก Ministry of Research and 

Innovation ประเทศโรมาเนีย

5 รางวัลส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ จากงาน INST2017 Taipei International Invention Show & Technomart 

2017 จำานวน 2 รางวัล

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

(1) Bronze Medal Award Refuelable zinc-air battery 

(แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศซึ่งเติมเชื้อเพลิงได้)(2) Special Award จาก Taiwan Invention Association

6 รางวัล The Excellent Presentation จาก International Union of Advanced Materials (IUAM) 

จำานวน 1 รางวัล

 Dr.Jiaqian Qin สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ       Graphene-AgVO3 composite for supercapacitor 

applications

7 รางวัล Best Paper Outstanding Award จากการประชุม The 2016 International Automatic 

Control Conference (CACS 2016), Taichung, Taiwan จำานวน 1 รางวัล

 ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย และคณะ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์

Design of State-Feedback Quadratic Regulator 

for Polynomial Systems Using Sum-of-

Squares Approach
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รางวัล และผู้ได้รับรางวัล ผลงาน

8 รางวัล Best Paper Award - First Prize จากการประชุม The 2nd International Conference on 

Integrated Environmental Management for Sustainable Development (ICIEM 2016)  

ณ ประเทศ Tunisia จำานวน 1 รางวัล

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

A Novel Prototype IT/BF-MBR (Inclined 

Tube/Biofilm Membrane Bioreactor) for 

High-rise Building Wastewater Treatment and 

Reuse : Effect of Hydraulic Retention Time 

on Long-term Biological Nutrient Removal 

Performance

9 รางวัล Best Poster Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th  Thailand International 

Metallurgy Conference จำานวน 1 รางวัล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล

 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Process Optimisation in Powder Injection 

Moulding of Oxide Ceramics and Composites 

with Controlled Porosity

 10 รางวัล Best Poster Award จากการประชุม 9th International Conference on Materials Science 

and Technology (MSAT-9) จำานวน 1 รางวัล

 นางสาวปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 

 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Factors Affecting on the Corrision Resistance 

of  Electroless Ni-Zn-P Coated Steel

       
 4.2 รางวัลระดับชาติ  25  รางวัล

  4.2.1 รางวัลระดับชาติ  ประเภทบุคคล  15  รางวัล

รางวัล หน่วยงานผู้มอบรางวัล และผู้ได้รับรางวัล

1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2559 

จาก ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน 5 รางวัล

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์

(2) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์

(3) ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์

(4) ศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

(5) ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม
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รางวัล หน่วยงานผู้มอบรางวัล และผู้ได้รับรางวัล

2 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำาปี 2559 

จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�านวน 2 รางวัล

(1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ คณะแพทยศาสตร์

(2) รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำารุง คณะอักษรศาสตร์

3 รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำาปี 2559

จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�านวน 1 รางวัล

(1) ศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ คณะอักษรศาสตร์

4 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2560

จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�านวน 1 รางวัล

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

5 รางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 

จาก ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ร่วมกับหน่วยธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส จ�านวน 1 รางวัล

(1) ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร คณะวิทยาศาสตร์

6 รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำาปี พ.ศ. 2559

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จ�านวน 5 รางวัล

(1) ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล CST Distinguished Chemist Award 2016

(2) ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล CTS Award for Distinguished Contribution to Economic  Advancement 2016 

(3) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล CST Award for the Distinguised Contribution on Chemical Education 2016 

(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล CTS citation award  

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2016 
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 4.2.2  รางวัลระดับชาติ  ประเภทผลงาน  10  รางวัล

รางวัล และผู้ได้รับรางวัล ผลงาน

1 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2559 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน 6 รางวัล

(1) ระดับดีมาก ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์

การเพ่ิมการสะสมสารป้องกันแสงในจุลสาหร่าย

ที่คัดแยกได้จากประเทศไทย ภายใต้รังสียูวี

(2) ระดับดีมาก รองศาสตราจารย์ ชูชาติ ธรรมเจริญ 

และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนแบบควบคุม

สัณฐานวิทยาด้วยกระบวนการทางเคมี

(3) ระดับดีเด่น รองศาสตราจารย์ เภสัชกร 

ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์

การพัฒนาเกณฑ์การจัดล�าดับความส�าคัญของ

สินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

(4) ระดับดี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านจุลชีพบน

ผิวหนังสัตว์เลี้ยงเพื่อการจัดการเชิงสุขภาพ

หนึ่งเดียว

(5) ระดับดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ 

คณะรัฐศาสตร์

เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดน

ไทย-พม่า

(6) ระดับดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ 

เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์

แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�านาจ

รัฐสภา

2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน 2 รางวัล 

(1) ระดับดีมาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ 

ศรีมหาโชตะ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลิ้นหัวใจเทียวชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้าส�าหรับการ

เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

(2) ระดับ

ประกาศ

เกียรติคุณ

ดร.โฉมฉาย บุญญานันต์ และ

ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์

นวัตกรรมดินจุฬาฯ : ดินปั้นส�าหรับงานศิลป

หัตถกรรมประกายมุกคุณภาพสูง จากเปลือก

หอยแมลงภู่เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล

3 รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำาปี 2559

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ�านวน 2 ผลงาน ได้แก่

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากร

น�้า เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

(2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 

คณะแพทยศาสตร์

ยีนก่อโรคในมนุษย์: การค้นหายีนใหม่และ 

การศึกษาหน้าที่
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5 โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub

 การพฒันาศกัยภาพด้านนวตักรรมในประเทศให้มคีวามยัง่ยนืตอ้งเริม่จากการสง่เสรมิใหเ้กดิความเปน็

ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการรายใหม่ ท้ังในด้านความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น

ต่อการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยี กระบวนการที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารจัดการที่จะ

สามารถน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่โลกธุรกิจและสังคมได้

 แต่จากผลการวิเคราะห์ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน World 

Economic Forum ปี 2014-2015 บ่งชี้ว่า ขีดความสามารถประเทศไทยด้านนวัตกรรมเป็นจุดที่อ่อนที่สุดของ

ประเทศ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึชอ่งวา่งด้านการศกึษาทีย่งัไมเ่ช่ือมโยงใกลชิ้ดกบัภาคปฏบิตัแิละการสรา้งผูป้ระกอบการ 

(สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม หรือความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปยังประโยชน์ทั้งต่อ

เศรษฐกจิและสงัคม  การพัฒนาศนูยก์ลางนวตักรรม (Innovation hub) ของมหาวทิยาลยั จงึถอืเปน็กลไกส�าคญั

ในการสร้างคนและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 ทัง้นี ้ทรัพยากร “คนเก่ง” “องค์ความรู้ครบทกุศาสตร”์ และ“พ้ืนทีต่ัง้เชงิยทุธศาสตร์” ของมหาวทิยาลยั

มคีวามเอือ้อ�านวยตอ่การสรา้งและบม่เพาะนวตักรรม เพือ่กอ่ใหเ้กดิผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการรายใหม ่รายได ้

และการจ้างงาน พร้อมๆ ไปกับส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน�าไปสู่

รากฐานของการก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม
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 โครงการ Chulalongkorn University Innovation Hub จึงเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวตักรรมในประเทศใหม้คีวามยัง่ยนื โดยเร่ิมจากการส่งเสรมิใหเ้กดิความเป็นผูป้ระกอบการด้านนวตักรรมแกน่สิติ
นักศึกษาหรือผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งในด้านความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยี 
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารจัดการท่ีจะสามารถน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่โลก
ธุรกิจและสังคมได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอบรมที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รองรับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส�ารวจ รวบรวมผลงาน และจัดท�าฐานข้อมูลนวัตกรรมภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย อกีทัง้สนบัสนนุผลงานนวตักรรมใหอ้อกสูต่ลาดและสงัคมไดจ้รงิทัง้ในแงค่วามเชีย่วชาญและเงนิทนุ
 CU Innovation Hub ได้ประสานความร่วมมือกับส�านักบริหารวิจัยและสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUIPI เพ่ือให้เกิดการผลิตผลงานนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
กิจกรรมหลัก
 CU Innovation Hub มุ่งสร้างคนเก่ง/นวัตกรและนวัตกรรม สร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้
ชีวิต การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ การ
เรียนรู้ (Academy) การบ่มเพาะ (Incubation) เร่งรัดนวัตกรรม (Acceleration) และสื่อสารผลงานและบริการ
นวัตกรรม (Outreach) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมย่อย ดังนี้
 1. Innovation Academy กจิกรรมของศนูยฝ์กึอบรมนวตักรรม เชน่ โครงการ Seed of Innovation 
โครงการ Global Innovation Talk 
 2. Incubator and accelerator program กิจกรรมด้านการบ่มเพาะและเร่งรัดนวัตกรรม เช่น 
โครงการให้ทุนสนับสนุนทุนเพื่อการบ่มเพาะนวัตกรรม (Seed funds) โครงการให้ทุนสนับสนุน ส่งเสริม  
ต่อยอดผลงานนวัตกรรม (Matching Fund) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุนวัตกรรม การจัดท�า 
Landscape study และการจัดท�าต้นแบบคลังข้อมูลนวัตกรรม
 3. Innovation Outreach กจิกรรมของงานสือ่สารผลงานและบรกิารนวตักรรม เช่น การจดันทิรรศการ
ในงาน “Startup Thailand 2016” จัดอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program หลักสูตรระยะส้ัน 
Siam Innovation District Tech Talent โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมผู้สูงอายุ Ind-tech Hackathon 
โครงการแข่งขัน Startup Thailand League งาน Chulalongkorn University & YoStartups Fast Track 
Entrepreneurship In Thailand
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ผลดำาเนินงานในรอบ 1 ปี โดยสรุปได้แก่
    •  นวัตกรที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมผ่านงานวิจัยและพัฒนา ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 198 คน จากเป้าหมาย 100 คนต่อปี
    •   จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 2,928 คน จากเป้าหมาย 2,000 คนต่อปี
    •   โครงการนวัตกรรมที่เข้าร่วมการสนับสนุน 160 โครงการ จากเป้าหมาย 20 เรื่องต่อปี
    •   นวัตกรรมที่เปลี่ยนสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ 40 เรื่อง  
จากเป้าหมาย 10 เรื่องต่อปี
    •  บุคลากรได้เข้าถึงข้อมูลและบริการของศูนย์กลางนวัตกรรมจุฬาฯ 59,263 คน จากเป้าหมาย 
20,000 คนต่อปี
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การบริการวิชาการ

 การบรกิารทางวิชาการแกส่งัคมเป็นหนึง่ในภารกจิหลกัทีส่�าคญัของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในอนัทีจ่ะ
น�าองค์ความรู้อ�านวยประโยชน์แก่สังคม ร่วมสร้างชุมชนทางวิชาการ สร้างโอกาสทางการศึกษา บริการแก่สังคม
ทั่วไป การให้บริการทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ตามความต้องการของ
สังคม การวางระบบ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการตามประเด็นปัญหาของสังคม
 การบริการวิชาการ จ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานท่ีให้บริการได้ 3 ประเภท คือ การบริการโดยส่วนงาน 
(คณะ/สถาบัน)  การบริการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ  และการบริการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของพิพิธภัณฑ์
ภายในมหาวิทยาลัย และการบริการทางการแพทย์ด้วย

1 การบริการวิชาการโดยส่วนงาน (คณะ/สถาบัน)  

 ส่วนใหญ่เป็นการบริการในสาขาวิชาที่หน่วยงานนั้นๆ มีความถนัดเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรง ด�าเนินการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ การนับจ�านวนผู้รับบริการในบางโครงการไม่
สามารถก�าหนดผูร้บับรกิารไดช้ดัเจนหรอืไมส่ามารถนบัได ้เชน่ การประชมุสมัมนาทีไ่มม่กีารลงทะเบยีน หรอืเปดิ
เป็นเวทีอิสระ รวมทั้งการนับจ�านวนเป็นหน่วยนับอื่น 
 ภาพรวมการบริการวิชาการในปี 2560 ดังแสดงในตารางสรุป

ประเภทการบริการ
กิจกรรม/
โครงการ

ครั้งต่อปี
คนต่อปี/

หน่วยงาน/องค์กร
หน่วยนับอื่น

1. การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ที่นอกเหนือจากหน้าที่

ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

 108  85,745  116,729 คน

2. การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา  107  34,291  656,127 คน

3. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะการว่าจ้าง  244  449  31,426 คน

4. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียน  503  764  41,489 คน

5. การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบให้เปล่า  994  1,151  106,899 คน

6. การบริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต  120  415  211 หน่วยงาน

7. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม  601  15,687  3,883,284 คน 3,940,556 ตัวอย่าง 
3,872,867 ช้ินงาน

8. การบริการศึกษา วิจัย ส�ารวจ การวางแผน การจัดการ  261  862 62,521 หน่วยงาน

9. การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  12  12  174 หน่วยงาน

10. การบริการด้านอื่นๆ  1,518  3,199  57,691 คน

รวม  4,468  142,575
4,956,551

คน/หน่วยงาน
3,940,556 ตัวอย่าง 
3,872,867 ช้ินงาน
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ตารางจ�าแนกรายหน่วยงาน และประเภทการบริการ (เฉพาะจ�านวนโครงการ และจ�านวนครั้ง)

หน่วยงาน
1.สุขภาพ 2.เคร่ืองมือ 3.-5.ฝึกอบรม 6.วางระบบ 7.วิเคราะห์ 8.ศึกษาวิจัย 9.ศึกษา คก. 10.อ่ืนๆ

คก. คร้ัง คก. คร้ัง คก. คร้ัง คก. คร้ัง คก. คร้ัง ตัวอย่าง ช้ินงาน คก. คร้ัง คก. คร้ัง คก. คร้ัง

แพทยศาสตร์ 70 70 28 5,563 742 742 29 259 90 89 3,825,104 3,856,004 56 56 7 7 604 604

เภสัชศาสตร์ 4 83,901 3 229 29 29 4 118 394

ทันตแพทยศาสตร์ 21 21 3 21,800 47 47 2 61 61 87

สหเวชศาสตร์ 1 1 13 13 5 5 1 50

พยาบาลศาสตร์ 3 5 20 21

สัตวแพทยศาสตร์ 37 154 7 1,250 55,032

จิตวิทยา 8 1,746 15 90 25 247 63 63

วิทย์ฯการกีฬา 5 80 3 4,800 7 500

วิทยาศาสตร์ 32 178 65 71 7 7 73 2,484 9,851 7,828 66 77 180 188

วิศวกรรมศาสตร์ 47 103 15 15 392 1,368 40 40

สถาปัตยกรรมฯ 1 1 15 15 24 24 66 66 1 1 1 1 6 6 2 2 35 35

อักษรศาสตร์ 1 1 95 99

ศิลปกรรมศาสตร์ 2 3,415 7 9 2 99 18 23 50 55

ครุศาสตร์ 85 85 2 5 2 2

นิติศาสตร์ 30 30 4 1,148

นิเทศศาสตร์ 1 1

พาณิชยศาสตร์ฯ 89 89 11 11

เศรษฐศาสตร์ 24 50

รัฐศาสตร์ 27 27 534 534

บัณฑิตวิทยาลัย 5 5

ว.ประชากรฯ 4 4 11 11 2 2 5 479

ว.ปิโตรเลียมฯ 15 15 1 1 1,665

ว.วิทยาศาสตร์ฯ 32 32

ส.การเกษตร 6 6 3 80 1 1

ส.การขนส่ง 4 4

ส.วิจัยสังคม 12 13 13 15

ส.ะแวดล้อม 1 2,015 3 3 1 63 1 339 2,063 5,691 1 1

สถาบันภาษา 74 74

ศูนย์เคร่ืองมือฯ 1 4,404 31,296 3,254

ส.เอเชียศึกษา 24 24

ส.เทคโนโลยีฯ 1 57 1 52 322

ส.ทางน�า้ 6 6 3 3

ส.วิจัยพลังงาน

ส.โลหะและวัสดุ 1 48 7 7 1 318 2,138 5 28

ศูนย์ฯ ฮาลาล 5 880 12 29 2 5 15 293 12,627 24

ศูนย์ฯรสุขภาพ 3 20

คก. ชายแดนใต้ 40 119

ส. ศศินทร์ 82 82

ศูนย์เครือข่ายฯ 39 54

รวม 108 85,745 107 34,291 1,741 2,364 120 415 601 15,687 3,940,556 3,872,867 261 862 12 12 1,518 3,199
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หมายเหตุ :  1. หน่วยนับการบริการของแต่ละประเภทการให้บริการวิชาการมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ

เฉพาะของการบริการนั้น

 2.  จ�านวนผูร้บัในหลายโครงการ เปน็การบรกิารแบบใหเ้ปลา่ท�าใหบ้างโครงการไมส่ามารถนบัจ�านวน

ผู้รับบริการได้

ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ  ในรอบปี 2560 เช่น

•  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย

•  โครงการงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เปิดหลักสูตรโท–เอก อย่างไร ให้ตอบโจทย์ บัณฑิตวิทยาลัย

•  โครงการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ ครั้งท่ี 39 (EECON-39) The 39th Electrical  

Engineering Conference (EECON-39) คณะวิศวกรรมศาสตร์

• โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th TSME International Conference on Mechanical 

Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์

•  โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเทคนิคล่าม เบื้องต้น 1 ส�าหรับ

นักวิเทศสัมพันธ์ ส�านักภาษาต่างประเทศ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะอักษรศาสตร์

•  โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing) คณะอักษรศาสตร์

•  โครงการจัดประชุมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Congress on Advanced 

Materials (AM2016) คณะวิทยาศาสตร์

•  โครงการกิจกรรม Science Zone ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Science-Fair 

2017 (TISF) คณะวิทยาศาสตร์

•  โครงการจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “Asia NZ Foundation-ISIS : Track II Dialogue to mark 60th 

Anniversary of Diplomatic Relations” คณะรัฐศาสตร์

•  โครงการจัดการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ “Asean-Korea Next Generation Policy Expert 

Forum 2017” คณะรัฐศาสตร์

•  โครงการจดัอบรมวชิาการ Leadership in Energy and Environmental Design : LEED  Green Associate 

ครั้ง ที่ 12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• โครงการฝึ กปฏิบั ติ ง านการออกแบบบ้ าน เดี่ ย วด้ วย ช้ินส่ วนส� า เร็ จรู ป ในระบบอุตสาหกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

•  โครงการอบรม UOB Leadership Academy Level 1 2016 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

•  โครงการอบรมหลักสูตร Kyoto University Asia Business Leader Project คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี

•  โครงการการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เร่ือง ดนตรีศึกษาในประชาคมอาเซียน  

คณะครุศาสตร์
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•  โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์

•  โครงการบรกิารวชิาการด้านนิเทศศาสตร์และวฒันธรรมแกน่กัศกึษาจาก MHMK Macromedia University for 

Media and Communication โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์

•  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2560) The Future of Public Relations in Asia: 

Sustainability, Social Responsibility and Social Media คณะนิเทศศาสตร์

•  โครงการอบรมทางวชิาการหลกัสตูร “การเปน็นักวเิคราะหท์างธุรกจิและเศรษฐกจิ” รุน่ท่ี 62 คณะเศรษฐศาสตร์

•  โครงการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏบิบัติการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Managing Asia in the Midst of Global Un-

certainty” คณะเศรษฐศาสตร์

•  โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจ�าปี ครั้งที่ 35 Theme: Key Concepts in Internal Medicine 

คณะแพทยศาสตร์

•  โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Lymph Node Pathology Update 2017: CD30 – Positive 

Diseases Meeting คณะแพทยศาสตร์

•  โครงการ สัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์

•  โครงการอบรม MINI VET MBA รุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรมระยะสั้น การพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงาน

สัตวแพทย์ (Veterinary Managing and Development Program) คณะสัตวแพทยศาสตร์

•  โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Thailand International Conference on Oral Biology (TICOB 2016: 

Frontier Research in Oral Biology) คณะทันตแพทยศาสตร์

•  โครงการ Amazing Rotary Endodontics III คณะทันตแพทยศาสตร์

•  โครงการประชุมวิชาการ 3rd CU-NIPS Symposium :Neuroscience Meets Cancer Biology for a  

Better life คณะเภสัชศาสตร์

•  โครงการอบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คณะนิติศาสตร์

•  โครงการอบรมหลักสตูร ผูก้�ากบัดแูลการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิการธนาคารพาณชิย ์(Compliance Officer) รุน่

ที่ 10 คณะนิติศาสตร์

•  โครงการอบรมปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

•  โครงการอบรมจริยธรรมการวจัิยในคนเพือ่ด�าเนนิการวจิยัในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุน่ท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์

•  โครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

•  โครงการตรวจหาปริมาณ CD4 ปริมาณเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัส ดื้อยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี คณะสหเวชศาสตร์

•  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Improving in Clinical Research and Clinical Practices lll” 

คณะสหเวชศาสตร์

•  โครงการบริการวิชาการ การประเมินเชาวน์อารมณ์ คณะจิตวิทยา
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•  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Close Relationship, Motivation and Well–being” คณะจิตวิทยา

•  โครงการจ้างเหมาบริหารห้องฟิตเนส ส�านักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

•  โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย (ปีที่ 2) ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร

•  โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิติัการ “The Asian MetaCentre Training Workshop on Demographic Analysis 

with Computer Application to Aging Societies” วิทยาลัยประชากรศาสตร์

•  โครงการประชุมวิชาการประจ�าปี 2560 หัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมท่ีย่ังยืน” สถาบันวิจัยสังคม

•  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Breaking Boundaries: Sexuality, Gender, Reproduction, 

Health and Rights” วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

•  โครงการเสวนาวิชาการ “วิกฤตขยะบก สู่แพขยะในทะเล จะแก้อย่างไร” สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

•  โครงการสร้างและพฒันาทดสอบสมทิธภิาพทัว่ไปทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ส�าหรบัศนูยท์ดสอบทางวชิาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560 สถาบันภาษา

•  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Trans-Asain Mobilities and Encounters Exchange , Com-

modification and Sustainblility” สถาบันเอเชียศึกษา

•  โครงการการอบรมเรือ่ง “แนวทางปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัทางชวีภาพ หลกัสตูรเร่งรดั (intensive course)” 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

•  โครงการอบรม/สัมมนา เร่ือง “Electrochemistry for Electroplatting and Corrosion Analysis” 

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

•  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Practical Couse of the Structure Analysis of Polymers on the Basic 

of  X-ray Scattering and Vibrational Spectroscopic Methords” วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

•  โครงการทีป่รึกษาในการใหบ้รกิารทางด้านวศิวะกรรมอสิระ (Independent Engineering Services) โครงการ

โรงไฟฟ้า บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ�ากัด สถาบันวิจัยพลังงาน

•  โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิติัการการอนบุาลปะการงัดว้ยวธิยีา้ยปลกูและอนบุาลในแพระดับผวิน�า้เพือ่การฟ้ืนฟู

ปะการัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า

•  โครงการอบรมหลักสูตร “การวางแผนและออกแบบท่าเรือ” (Port Planing and Design) สถาบันการขนส่ง

•  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

•  โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาไทยศึกษาสังคมไทย (ENITAS)-ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 สถาบันไทยศึกษา

•  โครงการประชุมวชิาการและการแสดงสนิค้านานาชาต ิ“Thailand Halal Assembly 2016” ศนูยว์ทิยาศาสตร์

ฮาลาล

•  โครงการสัมมนาหัวข้อ “Frontier in Animal Models and Ethics” ศูนย์สัตว์ทดลอง

•  โครงการสมันา“นวตักรจอมฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0–Smart Innovators for Thailand 4.0” สถาบนับณัฑติ

บริหารธุรกิจศศินทร์
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2 การบริการวิชาการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ

 การบริการวชิาการโดยหนว่ยงานวสิาหกจิเปน็การบรกิารเฉพาะดา้น โดยมีแนวคดิของการน�าศกัยภาพที่
มหาวิทยาลัยมีอยูท่ัง้ดา้นวชิาการ บคุลากร และสถานที ่มาบรหิารจดัการใหเ้กดิรปูแบบทีช่ดัเจน มคีวามเป็นอสิระ
คล่องตัว สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้รับบริการได้มากขึ้น ขณะนี้มีหน่วยงานวิสาหกิจ
ทั้งหมด 6 แห่ง มีการด�าเนินงานโดยสรุปในปี 2560 ดังนี้

 1. ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  ด�าเนินการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอบแบบต่างๆ พัฒนาแบบทดสอบ 
สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ด�าเนินการจัดสอบ ประเมินผลการทดสอบ และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการ
ทดสอบ จัดท�าข้อสอบ และบริการด้านอื่นๆ
  ในปี 2560 ด�าเนินกิจกรรมรวม 10 โครงการ เป็นการจัดโครงการทดสอบทักษะทางภาษา ความรู้
ความถนัดวิชาการ ทั้งที่จัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก การจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เข้า
ท�างาน หรอืเลือ่นระดับ โครงการทีน่า่สนใจ อาท ิในปนีีไ้ดม้คีวามรว่มมอืกบัหนว่ยงานหลากหลาย เชน่ ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ธนาคาร กรุงไทย กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ จัดท�าชุดข้อสอบและจัดทดสอบ แก่ 
ผู้รับบรกิารประมาณ 16,388 คน โครงการจดัทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ CU-TEP (Chulalongkorn University 
Test of English Proficiency) ทั้งที่เป็น Paper-based Testing และ Computer-based Testing มีผู้เข้าร่วม
ทดสอบถึง 62,362 คน โครงการจัดทดสอบความรู้และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS (Chulalongkorn 
University Aptitude Test for Science) โครงการจัดทดสอบความรู้และความถนัดทางการออกแบบ CU-TAD 
(Chulalongkorn University Test of Aptitude in Design) เป็นต้น

 2. สำานักพิมพ์  คัดเลือกและจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
ทัว่ไปผา่นกระบวนการจัดพมิพห์นงัสอืทีเ่ปน็ขัน้ตอน และการตรวจสอบคุณภาพทางวชิาการทีไ่ดม้าตรฐาน โดยได้
จัดพิมพ์หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ปีละกว่า 100 เรื่อง จัดจ�าหน่ายหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือต่างๆ

 3. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้บริการจัดหาและจ�าหน่ายหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศ ต�าราเรียนและหนังสือทั่วไป ตลอดจนสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ จากส�านักพิมพ์คุณภาพทั่วโลก ปัจจุบัน
ศูนย์หนังสือมีท่ีท�าการและร้านเครือข่ายกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค และยังได้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม อบรม/สัมมนา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และคืนประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ในปน้ีี นอกจากการจัดจ�าหนา่ย มกีารจดักจิกรรมรวม 87 กจิกรรม สว่นใหญเ่ป็นการสง่เสรมิการอา่น
และสร้างประโยชน์ต่อสังคม ให้หน่วยงานภายนอกมาเรียนรู้ศึกษาดูงาน 6 หน่วยงาน และมีการเปิดสาขาและ 
คลังสินค้าแห่งใหม่ สาขาหัวหมาก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่
  กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีน่่าสนใจ อาท ิเปดิตวัหนงัสอืและเสวนา “ดรณุดรุยิางค์” โนต้เปยีโนส�าเนยีง
ไทยส�าหรบัเดก็แหง่แรกของประเทศไทย การมอบหนังสอืสือ่การศกึษาเข้าห้องสมดุแหลง่เรยีนรูใ้นกรงุเทพมหานคร 
การเปิดตัวหนังสือและเสวนา “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” โครงการ “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 : 
มหัศจรรย์วันหนังสือ”

 4. ศูนย์บริการวิชาการ  ให้บริการโดยการน�าความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัยไปให้ค�าปรึกษา
แนะน�าแก่หน่วยงานภายนอก ในลักษณะที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ  
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ขณะเดียวกันสร้างโอกาสแก่อาจารย์และนักวิจัยให้สามารถน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาวิทยาการต่อไป 
การบรกิารจ�าแนกเปน็ 3 งานหลกั ไดแ้ก ่งานศกึษาวจิยัและใหค้�าปรกึษา  งานพฒันาและออกแบบทางดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ และงานฝึกอบรมและสัมมนา 
เป็นการด�าเนินงานร่วมกับทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 5. โรงพิมพ์  บริการงานพิมพ์หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดี 
สามารถตอบสนองความต้องการของมหาวทิยาลยั หนว่ยงานราชการ และเอกชน และเปน็แหลง่ศกึษา สงัเกตการณ ์
และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์  
  ในปี 2560 ได้พิมพ์หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จ�านวน 844 งาน และจัดพิมพ์ภาษาอังกฤษ  
จ�านวน 100 งาน และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ รวมแล้ว 2,601 งาน ในจ�านวนนี้  
ได้จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100% (CU CARBONUTRAL) จ�านวน 332 งาน 
ผลงานเดน่ของหนงัสอืทีพ่มิพใ์นปนีี ้เชน่ หนงัสอืตามรอยพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว
ในราชอาณาจักรสเปน หนังสือสยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสื่อสิ่งพิมพ์สเปน หนังสือ
ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักยิ่งของชาวไทย หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศ 
สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 หนังสือกวีนิพนธ์พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ หนังสือพระคุณแนบ
ไว้นิรันดร เป็นต้น

 6. สถานีวิทยุ  เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ส่งกระจายเสียงในระบบ 
เอฟเอ็มสเตอรโิอ มลัติเพลก็ซ ์คลืน่ความถี ่101.5 MHz และสามารถรบัฟงัจากเวบ็ไซต ์www.curadio.chula.ac.th  
เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป 
และปจัจบุนัไดข้ยายการบรกิารเผยแพรร่ายการดา้นภาพ ผลติรายการโทรทศันแ์ละสือ่ประชาสมัพนัธ ์การบนัทกึ
เทป และการถ่ายทอด การออกอากาศสดในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยผลิตรายการที่หลากหลาย ทั้งรายการ
ประเภทข่าว ความรู้ บันเทิง สารคดีความรู้ รายการความรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพต่างๆ รายการพิเศษ 
  ในรอบปี 2560 ได้ผลิตส่ือต่างๆ เพ่ือพัฒนาละสนับสนุน ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม อาทิ โครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5 โครงการสัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค 
ประจ�าปี 2560 โครงการสรุปเข้มฯ คร้ังท่ี 13 โครงการผลิตรายการ Admissions ONAIR โครงการสนามสนุก...ส่ือ
สร้างสรรค์เพ่ือเดก็ เยาวชน และครอบครวั โครงการผลติรายการ Cu on the Road โครงการผลติรายการ Soเช่ียว
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3 การบริการวิชาการอื่นๆ  

 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ อีกหลากหลายลักษณะ ผ่านกิจกรรมตามวาระโอกาส

ต่างๆ ทั้งท่ีจัดขึ้นโดยตรง หรือด�าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยด�าเนินการท้ังกิจกรรมวิชาการ สร้าง 

ความตระหนักรู้ เสริมสร้างความคิด เสนอทางเลือกในประเด็นท่ีเป็นปัญหา โดยอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละ

ด้าน ของคณะ สถาบัน และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ สถานที่ 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และมีการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวม

ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และน�าไปใช้ โดยมีพิพิธภัณฑ์ท่ีให้ความรู้ ท้ังประวัติศาสตร์ 

การแพทย์ เทคโนโลยี ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม และยังมีการบริการในลักษณะหน่วยงานด้านการรักษา

พยาบาลและสุขภาพ

 3.1 การบริการวิชาการตามวาระโอกาส

  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัได้รบัโอกาสในการแสดงขอ้คดิเหน็ทางวชิาการผา่นสือ่ตา่งๆ ในเหตกุารณ์

หรือประเด็นที่เป็นที่สนใจในสังคม เป็นที่ให้ค�าปรึกษาในกิจการหรือประเด็นปัญหาโดยข้อคิดเห็นทางวิชาการ

สามารถน�าไปใชแ้กป้ญัหาใหค้วามกระจา่ง เปน็แหลง่ขอ้มูลทางวิชาการทีน่กัสือ่สารมวลชนใหค้วามสนใจสอบถาม 

ครอบคลมุหลายประเด็นทีม่อีงค์ความรูห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ ในหลายวาระโอกาสไดจ้ดักจิกรรมในประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจ 

  กิจกรรมที่เป็นที่สนใจ อาทิ กรณี การผ่าตัดเหรียญออกจากทางเดินอาหาร..เต่าทะเล หรือที่เรียก

โดยทั่วกันว่า เต่าออมสิน ซึ่งเป็นเต่าที่มาจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ที่รับมาจากบ่อเต่าที่

อ�าเภอศรีราชา โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ การแถลงข่าวเพือ่ไขขอ้ข้องใจ เรื่อง เชือ้ดื้อยากับการใช้ยาปฏิชวีนะใน

ปศุสัตว์ สืบเนื่องจากประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และมี

ผลกระทบสู่คน โดยคณะแพทยศาสตร์ การจัดโครงการ จุฬาฯ 100 ปี ทันตแพทย์ร่วมท�าดี ถวายพระภูมี ภูมิพล 

เพือ่เปน็การน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุ และรว่มถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาภมูพิล

อดุลยเดช โดยรับคนไข้จ�านวน 2,089 ราย โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดเสวนา เร่ืองโรฮิงญา : เร่ืองท่ีใกล้ตัว

กว่าที่คิด เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารระเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงยาใน 

เมยีนมา การเสวนา เรือ่ง รถไฟไทย–จีน : ใครได ้ใครเสยี เพือ่น�าเสนอความรูท้ีถ่กูตอ้งจากนกัวิชาการ ผูเ้ชีย่วชาญ
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ในสาขาต่างๆ เน่ืองจากโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา ซ่ึง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 เพ่ือเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินโครงการให้เดินหน้า

ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว การเสวนาประเด็นสื่อ เช่น หัวข้อ ฆ่า หรือ ค่า สื่อกับดราม่าความรุนแรงในสังคมไทย ให้

ความรู้ประเด็นกฎหมายในการถ่ายทอดสดรายการการแข่งขันฟุตบอลและภาพยนตร์ผ่าน facebook

  ประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นปัญหาเร่งด่วน และมีผลกระทบต่อทุกคน นอกจาก

มหาวิทยาลัยจะท�าการวิจัยเป็นประเด็นหลัก จัดการสัมมนา ประชุม เสวนาให้ความรู้ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ในปีน้ีมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน การให้ความรู้ในปรากฏการณ์ 

น�า้ทะเลเปลีย่นสจีากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนแพลงกต์อน การเสวนาปญัหาหมอกควันกบันวตักรรมการจดัการอยา่ง

ยั่งยืน เสวนาวิกฤตขยะบก สู่แพขยะในทะเล : จะแก้อย่างไร? จากกรณีปัญหาเหตุการณ์แพขยะในทะเลอ่าวไทย 

ซึ่งจะต้องน�าเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล

   ในแง่การเปดิโอกาสการเรยีนรูแ้กผู่ท้ีส่นใจ มหาวทิยาลยัไดเ้ปดิคอร์สเรยีนออนไลน ์CHULA MOOC 
เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ให้เลือก
เรียนทางออนไลน์และมีเป้าหมายจะเพิ่มจ�านวนรายวิชาเพิ่มข้ึน หากผ่านการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดจะได้รับ 
Certificate of Completion จากมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ด�าเนิน

การจัดการต้นแบบต้การจัดการขยะมูลฝอยและขยะ

อันตรายในพื้นที่เมือง ในลักษณะโครงการ Chula 

Zero Waste หรือชื่อเต็มว่าแผนปฏิบัติการการจัดการ

ขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายอยา่งยัง่ยนืในจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มุ่งอนุรักษ์พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกให้น่าอยู่ น่าท�างาน มีความ

ปลอดภัย มีการลดปริมาณขยะเหลือท้ิงโดยส่งไปฝัง

กลบให้น้อยที่สุด รณรงค์ให้บุคลากร นิสิต และชุมชน

โดยรอบ แยกขยะอยา่งเป็นระบบ น�าไปเขา้กระบวนการ

อย่างถูกต้อง เช่น การรีไซเคิล ปรับสภาพให้เป็นเช้ือเพลิง

ทดแทน แปรรูปขยะเป็นพลังงาน การรณรงค์ลด 
การเกิดขยะที่ต้นทาง เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า แบ่งปันถุง 

เพื่อใช้ซ�้า หรือการขายถุงพลาสติกแทนการแจก การน�าแก้วของตนมาซ้ือเคร่ืองด่ืมเองโดยได้รับเป็นส่วนลด นับว่า

ได้รับความร่วมมือ และเป็นท่ีสนใจโดยท่ัวไป 
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 3.2 พิพิธภัณฑ์  
  จดัตัง้ขึน้เพือ่อ�านวยประโยชนใ์นการศึกษา ใหบ้ริการทางวิชาการแกผู่ส้นใจ และพพิธิภณัฑบ์างแหง่
จัดตั้งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนตลอดทั้งปี  

•	 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ : ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ และการประยุกต์   
ภายใต้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาจ�าแนกเป็นห้องแสดงนิทรรศการย่อย ดังนี้ 
o	 พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย : แสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย  
o	 พิพิธภัณฑ์แมลง : รวบรวมแมลงจากทั่วประเทศไทย ตัวอย่างแมลงหายาก
o	 พิพิธภัณฑ์เต่า : แสดงตัวอย่างเต่าทั่วไป เต่าหายากใกล้สูญพันธุ์ 
o	 พพิธิภณัฑส์ตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั : ตวัอยา่งสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั ทีม่าจากงานวจิยัและ

สื่อการเรียนการสอน
•	 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ : ตัวอย่างและวัฏจักรของหินแร่ ซากดึกด�าบรรพ์ต่างๆ  

รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ
•	 พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ : หอสมุดพรรณไม้ นิทรรศการ

ความหลากหลายของพืช และเป็นที่ปฏิบัติงานวิจัย
•	 พพิธิภัณฑเ์ทคโนโลยทีางภาพฯ คณะวทิยาศาสตร ์: ววิฒันาการของกลอ้งถา่ยภาพและภาพถ่าย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพิมพ์ 
•	 หอประวติัและหอเกยีรติยศ คณะสตัวแพทยศาสตร ์: ประวตัคิวามเปน็มา การกอ่ตัง้คณะ แสดง

รายนามคณบดี รวมทั้งเกียรติประวัติต่างๆ ของบุคลากรและนิสิต
•	 พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ : ประวัติ รูปภาพอาจารย์และนิสิต 

รุ่นแรกๆ รวมทั้งเอกสาร และเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม 
•	 พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ : ร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์ ด้วยเทคนิค 

plastinated human bodies
•	 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ : ช้ินเนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมท้ังหุ่นจ�าลอง

ทางการแพทย์ และแผนภาพอวัยวะ
•	 พิพิธภัณฑสถานออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ : เนื้องอกและมะเร็งกระดูก หุ่นกระดูก 

สันหลัง กายอุปกรณ์
•	 พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ : ตัวอย่างและอุปกรณ์ส�าหรับแสดงประวัติ 

ความเป็นมาในด้านกุมารศัลยศาสตร์

•	 หอประวติั คณะแพทยศาสตร ์: ประวัตกิารก่อตัง้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์และคณะแพทยศาสตร์

•	 พิพิธภัณฑ์สมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์  : ประวัติเภสัชกรรมไทย อุปกรณ์การท�ายาไทยตั้งแต่

สมัยทวาราวดี เครื่องยาไทย สมุนไพร วิวัฒนาการรูปแบบการใช้ยาจากสมุนไพร

•	 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ : พระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่บันทึกด้วยอักษรของ

ชาติต่างๆ พร้อมพระคัมภีร์บริวาร
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•	 พพิธิพัสด์ุไท-กะได  คณะอกัษรศาสตร์ : แสดงข้อมลูงานวจิยัเชิงส�ารวจทางดา้นภาษา วฒันธรรม  

และเครื่องแต่งกาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลไท-กะได

•	 หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ และช้ัน 15 อาคารบรมราชกุมารี : บริการ

เกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทย 

•	 เรอืนไทยแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : เป็นหมูเ่รอืนไทยท่ีสร้างดว้ยศิลปะของเรอืนเคร่ืองสับท่ี

มีสัดส่วนสวยงาม ประกอบด้วย เรือนเครื่องดนตรีไทย เรือนเครื่องจักสาน เรือนแสดงศิลปวัตถุ

•	 พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ : นิทรรศการเกี่ยวกับพระปฐมวงศ์ที่สืบเชื้อสาย

ในการครองเมืองเชียงใหม่ พระประวัติและของถวายอันเก่ียวเน่ืองกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

รวมทั้งเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา

•	 หอศิลป์จามจุรี : จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะสู่สาธารณชน

•	 พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : เป็นพระราชฐานสร้างข้ึนในสมัยรัชกาล

ที่ 5 เป็นโบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงงานตามวาระโอกาส

•	 พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี : ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง

•	 หอศิลปวิทยนิทรรศน์ : แหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นิทรรศการทางทัศนศิลป์

•	 พพิธิภณัฑพ์ระเจรญิวศิวกรรม : จัดแสดงเครือ่งใช ้และอุปกรณก์ารเรยีนการสอนดา้นวศิวกรรม

โยธา ของพระเจริญวิศวกรรม   

•	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย : เป็นอาคาร 5 ชั้น จัดแสดงห้องร้อยเรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาฯ  

ห้องอุทยานจามจุรี ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย และโถงแสดงงานศิลปะของคณาจารย์ นิสิต 

และศิลปินรับเชิญ 

 3.3 หน่วยงานด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

  ประกอบดว้ยหนว่ยงานตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาลดแูลสขุภาพ ทีส่งักดัมหาวิทยาลยั

และสังกัดภายใต้คณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นๆ

•	 โรงพยาบาลคณะทนัตแพทยศาสตร ์: บรกิารดแูลรักษาพยาบาลผูป้ว่ยเฉพาะทาง ดา้นทนัตกรรม 

โรคในช่องปาก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทั้งบริการด้านการวิจัย

และทันตสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางทันตแพทยศาสตร์

•	 สถานปฏบิตักิารเภสชักรชมุชน (โอสถศาลา) : ให้ค�าปรกึษา จ�าหนา่ยยา อปุกรณท์างการแพทย์

•	 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก : ให้บริการในการด้านสุขภาพ ตรวจรักษาสัตว์ คลินิกฉุกเฉินนอกเวลา 

•	 โรงพยาบาลปศสุตัว ์จ.นครปฐม : บรกิารตรวจรกัษาโรคปศสุตัวแ์ละสตัวเ์ลก็  ฝกึงานทางคลนิกิ 

งานบรกิารฟาร์ม สนับสนนุงานวจิยั รวบรวมและการสรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นวชิาการดา้นปศสุตัว์

•	 หนว่ยปฏิบติัการบรกิารวิทยาศาสตรส์ขุภาพ (ศนูยส์ขุภาพสหเวชศาสตร)์ : ประกอบด้วย คลนิกิ

เทคนคิการแพทย ์คลนิกิกายภาพบ�าบัด และคลินกิโภชนาการและการก�าหนดอาหาร ใหบ้รกิาร

ตรวจวเิคราะหท์างเทคนคิการแพทย ์บรกิารทางดา้นกายภาพบ�าบดั การบรกิารดา้นโภชนาการ
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และการก�าหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการโดยคณาจารย์ และ 

นักวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็วด้วยค่าบริการท่ีเหมาะสม

•	 ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา : บริการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยาให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

พัฒนาแบบประเมิน เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยา บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบหรืออ่าน

ค�าตอบข้อมูลงานวิจัย โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะทางจิตวิทยา  

•	 ศูนย์สุขภาวะทางจิต: เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการ

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต โดยเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศท่ีให้

บริการทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยบริการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ บริการอบรม

เชิงปฏิบัติการ บริการห้องทดลองทางจิตวิทยา และบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักจิตวิทยาการปรึกษา

•	 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บริการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  

แก่นิสิต บุคลากร และเปิดบริการแก่บุคคลท่ัวไป โดยได้รับความร่วมมือบุคลากรผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะทางจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

และการส่งต่อกรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

•	 ศนูยก์ฬีาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : ให้บรกิารทีเ่กีย่วกบัสขุภาพพลานามยั ท้ังบรกิารสถานที ่

และอปุกรณ์การออกก�าลงักาย ใหค้�าปรกึษา อบรมทกัษะ การจดัแข่งขนั การทดสอบสมรรถภาพ

ทางรา่งกาย จัดโปรแกรมการออกก�าลงักาย ในปี 2560 ไดจ้ดัด�าเนนิงการ 12 โครงการ/กจิกรรม 

มโีครงการเด่น เชน่ โครงการฝกึอบรมทักษะกฬีาข้ันพืน้ฐาน–ข้ันสูง โครงการทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกาย โครงการสร้างสุขภาพด้วย Weight Training เป็นต้น
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การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ  

ประกอบดว้ย งานด้านพฒันาและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม งานด้านพพิธิภณัฑท์างศิลปวฒันธรรมและหอศลิป ์งาน

ด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย  ส่วนกิจกรรมทางด้านศาสนาและคุณธรรม มีธรรมสถาน และกลุ่มหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา สถาบันไทยศึกษา เป็นต้น

 ขณะเดยีวกนั ยงัมกีจิกรรมและโครงการต่างๆ ทางดา้นศาสนาและศลิปวฒันธรรม ทีด่�าเนนิการโดยคณะ 

สถาบัน หน่วยงานต่างๆ และองค์การบริหารสโมสรนิสิตฯ อีกจ�านวนมาก เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปี

1 กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีด�าเนินการโดยมหาวิทยาลยั

 1.1  การทำานุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 ประกอบด้วย งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป์) งานด้านพิพิธภัณฑ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์ และงานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย

 1.1.1  งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและนาฏศิลป์)

   มหาวทิยาลยัจัดกจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรมตลอดท้ังปี เพือ่ให้เป็นไปตามพนัธกจิและปณธิานใน

การท�านุบ�ารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย 

ชุมชนโดยรอบ และสังคมโดยรวม ให้เอื้อต่อการรับรสทางศิลปะ รวมทั้งมุ่งส่งเสริม ค้นคว้า อนุรักษ์ และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานวิชาการทางศิลปะ รวมทั้งสร้างเสริมนวัตกรรม เพิ่มเติมพื้นที่การ

เรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ เป็นเสาหลักและผู้น�า ท�าให้มหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมเป็นชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 

ในปี 2560 มีการด�าเนินงาน ดังนี้

   (1) จัดรายการวิทยุทางดนตรีไทย 2 รายการ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

    จัดรายการ “จุฬาวาทิต” และ “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า” ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ร่วมกับ

วิทยากร อาจารย ์ดร.สริชิยัชาญ ฟกัจ�ารญู (ศิลปินแห่งชาตแิละศลิปินแหง่มหาวทิยาลยั) มผีูส้นใจรบัฟงัเป็นจ�านวน

มาก เป็นช่องทางเผยแพร่ความเข้าใจในดนตรีไทย และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย
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   (2) รายการแสดง ฟังดนตรีที่จุฬาฯ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ “รายการจุฬาวาทิต”

    จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันศุกร์แรกของเดือน สลับกันระหว่างรายการแสดงดนตรีและ 

นาฏศิลป์ไทยแบบประเพณีนิยม กับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เน่ืองจากในปีน้ีอยู่ในช่วงการสถานปนา

มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี จึงได้จัดการแสดงและวงดนตรีของคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  

มีรายการแสดง เช่น สดับถ้อยร้อยเรียงส�าเนียงสวรรค์ ของส�านักเด่ียวเปียโนเพลงไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  

พันธ์ุเจริญ ซ่ึงมีการตอบรับท่ีดีจากผู้เข้าชมเป็นจ�านวนมาก, การแสดงของชมรมขับร้องประสานเสียงสโมสรนิสิตฯ, 

การแสดงละครเรื่องไกรทองเดอะแพนโทน จากคณะนิเทศศาสตร์ และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ริเริ่มถ่ายทอดสดรายการแสดงผ่านสื่อมัลติมีเดียท�าให้สามารถ

ขยายฐานผู้ชมสูงขึ้นอย่างมาก

   (3) พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

    เพือ่รกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณขีองไทย และสรา้งความสามคัคใีนหมูน่กัดนตร ีไดจ้ดัพธิี

ไหวค้รดูนตรไีทยเปน็ประจ�าทกุป ีประมาณสปัดาหแ์รกของเดอืนสงิหาคม ณ เรอืนไทยจฬุาฯ ในปนีี ้จัดขึน้ในวนัที ่

23 และ 24 สงิหาคม 2560 โดยมพีธิสีวดมนตเ์ยน็ พธิเีลีย้งพระเช้า และพธิไีหวค้รตูามแบบอยา่งธรรมเนยีมปฏบิตั ิ

โดย อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย จุฬาฯ เป็นผู้ประกอบพิธี มีนิสิต นักศึกษา บุคลากร และ

ผู้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ ร่วมงานประมาณ 300 คน
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   (4) หอสมุดดนตรีไทย

    เป็นแหล่งเก็บข้อมูล เผยแพร่และให้บริการหนังสือ บทเพลง ภาพ และวีดิทัศน์เก่ียวกับ

วิชาการดนตรีไทยตามพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยระบบเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีได้ท�าการบันทึกไว้ตามโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยท่ีด�าเนินการมากว่า 30 ปี 

และที่ได้รับมอบจากผู้ที่ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน 

     หอสมุด ประกอบด้วย ส่วนให้บริการฟังเพลง ชมวีดิทัศน์ และค้นคว้าหนังสือทางดนตรีไทย 

ส่วนนิทรรศการถาวรจัดแสดงเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ และส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งในปีนี้ 

จัดนิทรรศการ เรื่อง เทพดุริยางค์ จัดแสดงอธิบายเรื่องเทพเจ้าทางดนตรีไทย ความเชื่อและวัฒนธรรม รวมทั้ง 

จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “เคร่ืองดนตรีไทยกับวิกฤตช้างไทย” ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ท�าให้เกิดข้อมูลและองค์ความรู้ทางดนตรีไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

   (5) การแสดงของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ 

    จัดกิจกรรมและการแสดงต่อเน่ืองตลอดท้ังปี ประกอบด้วย การแสดงของวงซิมโฟนี วงเคร่ืองสาย 

วงวิโอล่า คณะนักร้องประสานเสียง วงเครื่องเป่า วงเครื่องจังหวะ วงเครื่องลมไม้ ทั้งที่มหาวิทยาลัยและเผยแพร่

สัญจรยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไปร่วมกิจกรรมดนตรีและเผยแพร่ช่ือเสียงในต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

และองค์กรทางดนตรีในต่างประเทศเชิญนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมาจัดแสดงและจัดการอบรมเฉพาะทางของเคร่ืองดนตรี

ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตหลายครั้ง เช่น

•	 “ถวายสักการะอาลัยองค์ราชันภูมิพล” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชา

ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

•	 “คีตราชา” การแสดงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ บรรเลงบทเพลงซิมโฟนี ซ่ึง

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร ประพันธ์ถวาย รวมทั้งบทเพลงเสียงหนึ่งและ

บทเพลงรักในดวงใจนิรันดร์ ซ่ึงนิสิตเก่าเป็นผู้ประพันธ์ข้ึนถวาย มีผู้ร่วมงานกว่า 1,500 คน

•	 การแสดงวงซมิโฟนีออรเ์คสตราแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในพธีิเปดิอทุยาน 100 ปี
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•	 Thailand Youth Choral Camp CU Concert Choir การแสดงคณะนักร้องประสานเสียง

เป็นการจัดแสดง 2 ครั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง และจัดค่ายนักร้องประสานเสียง 

ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักร้องประสานเสียงหลาย 

สถาบัน และวิทยากรรับเชิญจากสหรัฐอเมริกา

•	 เทศกาลชวนฟังเพลงบรรเลงที่จุฬาฯ “Art Music Fest” เป็นการแสดงดนตรีตะวันตก 

ในหลากหลายลกัษณะ 9 รายการ โดยจะบรรเลงบทเพลงพระราชนพินธ์และทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการแสดงความจงรกัภักดแีละส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ อาท ิArt Music Fest IX 

CU Concert Choir Art Music Fest IX Piano Recital

•	 การแสดงของวงเครื่องสาย “วรรคทองในวรรณคดีไทย”

•	 กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ กว่า 20 ครั้ง เช่น จัดแสดง

ดนตรีและนาฏศิลป์อิตาลี 7 ครั้ง ร่วมกับสถานทูตอิตาลี จัดการอบรมและแสดงดนตรี  

Multilaterale Ensemble รว่มกบัสถานทตูฝรัง่เศส CU Concert Choir รว่มกบัมลูนธิิ

ดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ เป็นต้น

   (6) กิจกรรมพิเศษเพื่อระลึกบุคคลสำาคัญ : การแสดงดนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

    ด้วยในปีงบประมาณ 2560 นี้ ประชาชนชาวไทยอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์จากการเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดกิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวข้องข้ึนเพ่ือเผยแพร่

พระเกียรตคิณุ และส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองคท์า่น วงดนตรคีลาสสคิภายใตว้งซมิโฟนอีอรเ์คสตรา

แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัออกแสดงดนตรบีทเพลงพระราชนพินธ์หลายครัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดั โดยม ี

ผู้ร่วมงานและผู้สนใจเข้าชมกว่า 10,000 คน เช่น 

•	 “โอ้พระคืนสรวง” โดย วง CU Concert ร่วมกับ NBT บันทึกเทปโทรทัศน์ 

•	 “น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” โดยวง CU Chamber ร่วมกับ 

The Crystal Park 

•	 “Twilight Concert” โดยวง CU Chamber รว่มกบั วงดนตรเียาวชน จงัหวดัเชยีงราย

•	 “พรปีใหม่ในดวงใจราษฎร์” โดยวง CU Chamber ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

ภาคเหนือ

•	 “การแสดงดนตรีเพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ”โดยวง CU Chamber  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

•	 “ต้นไม้ของพ่อ” โดยวง CU Chamber ณ ลานต้นจามจุรี 5 ต้น ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ�าปี 2560

•	 “ในดวงใจนิรันดร์” โดยวง CU Chamber ณ Central World ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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   (7) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมและสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

    มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย สัมมนา และการจัดกิจกรรมรายการแสดงทางดนตรีและ

นาฏศิลป์ทั้งไทยและตะวันตกร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างสม�่าเสมอ เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางท่ีส�าคัญ

แห่งหนึ่งของการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ

•	 “พระมิ่ งขวัญจามจุรีศรีจุฬาฯ คีตราชามหาภูมิพล” ภาควิชาดุริยางคศิลป์   

คณะศิลปกรรมศาสตร์

•	 การแสดงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

•	 Moonlight charity concert คอนเสิร์ตการกุศล โดย อาร์ม กรกันต์

•	 Early States and Cultural สัมมนานานาชาติ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

•	 “เสนาะเสยีงมโหร ีฟงัดนตรใีนสวน” ประจ�าป ี2560 ศนูยส์งัคตีศลิป ์ธนาคารกรงุเทพฯ

•	 การแสดงเดี่ยวเปียโน สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอด

 1.1.2 งานด้านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์

   มหาวิทยาลยัจัดเตรยีมพืน้ทีจั่ดแสดงผลงานทางศลิปวฒันธรรม จดัด�าเนนิการพพิธิภณัฑ ์รวบรวม 

อนุรักษ์ เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า โดยการด�าเนินงานหลายรูปแบบ ได้แก่

   (1) โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม

    ด�าเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี จนนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสะสมงาน

ศิลปกรรมท่ีส�าคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 

แสดงพัฒนาการของวงการศิลปะได้ในระดับหนึ่ง และจะสามารถแสดงพัฒนาการอันต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  

ซ่ึงในปีน้ี การได้ด�าเนินการจัดหาผลงานศิลปกรรมและเซรามิกของศิลปินจ�านวน 8 ท่าน ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนในห้วงเวลา

แหง่ความเศร้าโศกของคนไทย ในฐานะผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศลิปะนัน้ศลิปินแต่ละทา่นไดส้ะทอ้นมมุมองของตนเอง 

ด้วยความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

•	 ศิลปิน รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ชื่อภาพ “พ่อพระภูมิพล”

•	 ศิลปิน วราวุธ ชูแสงทอง ชื่อภาพ “The King”

•	 ศิลปิน ว่าที่ร้อยตรี อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี ชื่อภาพ “13 10 2559 No.2” 

•	 ศิลปิน จรัญ บุญประเดิม ชื่อภาพ “พระราชาแห่งแผ่นดิน” 

•	 ศิลปิน พีระ โภคทวี จ�านวน 2 ภาพ ชื่อภาพ “กษัตริย์ผู้ทรงงาน No.1” และชื่อภาพ 

“กษัตริย์ผู้ทรงงาน No.2” 

•	 ศิลปิน รองศาสตราจารย์สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ ชื่อภาพ “บันทึกแห่งรักแท้”

•	 ศลิปนิ อนนิท ์บญุโนทก ชือ่ภาพ “ในหลวง” จ�านวน 1 ชดุ (ประกอบดว้ยผลงาน 5 ช้ิน) 

•	 ศิลปิน ปิยะพัฒน์ อยู่เย็น ชื่อภาพ “ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย”
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   (2) หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารจามจุรี 8 เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ของนิสิต นักศึกษา บุคลากร ศิลปินและวงการศิลปะในประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
มุ่งหวังประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ และเรขศิลป์ ฯลฯ เป็นหลัก นับเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่ม 
ผู้ชื่นชมงานศิลปะและกลุ่มศิลปินในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนิทรรศการหมุนเวียนประมาณ  
34 นิทรรศการ ดังตัวอย่างบางส่วนของนิทรรศการที่มีการจัดแสดง เช่น

•	 “ดิน กับ น�้า ความเหมือนท่ีแตกต่าง” โดย ศิลปินบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และ 
สราวุฒิ วงษ์เนตร

•	 “สองฟากฟ้า นภาเดียวกัน” โดย ศิลปินไพรวัลย์ ชัยรัตน์
•	 “ลมหายใจ” โดย ศิลปินไมตรี หอมทอง
•	 ผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” โดย นิสิตช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   (3) นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม 
    เปน็ห้องนิทรรศการขนาดใหญ่บรเิวณดา้นซา้ยของอาคารศลิปวฒันธรรม มีพืน้ทีก่ารจดัแสดง
ประมาณ 345 ตารางเมตร เน้นการจัดแสดงผลงานของศิลปินระดับผู้ทรงคุณวุฒิและงานศิลปะขององค์กรระดับ
นานาชาต ิรวมทัง้ผูท้รงคณุวฒุขิองจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ซึง่ในปทีีผ่า่นมามกีารจดัแสดงนทิรรศการส�าคญั อาทิ

•	 นิทรรศการ “The Santiniketan Inspiration Revisited” ศิลปิน/ผู้จัดแสดงผลงาน 
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย, ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (อดีตศึกษิตมหาวิทยาลัยวิศวภารตี จ�านวน 20 ท่าน)

•	 นิทรรศการ“ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง” ศิลปิน/ผู้จัดแสดงผลงาน ส�านักบริหารศิลป
วัฒนธรรม (ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)
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•	 นิทรรศการเพ่ือเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ศิลปิน 

เส้นสายลายสถาฯ” ศิลปิน/ผู้จัดแสดงผลงาน ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม  

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์, ครองศักด์ิ จุฬามรกต) โดยสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ

   (4) พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัย

    อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนเพ่ือจัดแสดงเกียรติประวัติและความเก่ียวเน่ืองกับ

ความเจริญก้าวหน้าของสังคมตามล�าดับ ปัจจุบันเป็นสถานที่ต้อนรับผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่าง ๆ 

อย่างสม�่าเสมอทั้งผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และผู้รับเชิญของคณะและสถาบันต่างๆ มีการให้บริการในรูปแบบ 

น�าชมแบบหมู่คณะ และแบบชมนิทรรศการด้วยตนเอง โดยมีพื้นที่จ�านวน 4 ชั้น ดังนี้

    อาคาร ช้ัน 2-4 จัดให้เป็นห้องนิทรรศการถาวร โดยแบ่งเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ โดย ช้ัน 2 หอ้ง 

“ศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยั” บอกเลา่เรือ่งราวและพฒันาการของศาสตรต์า่งๆ ในมหาวิทยาลยั ชัน้ 3 หอ้ง“อทุยาน

จามจรุ”ี จดัแสดงแบบจ�าลอง (Model) ของอาคารตา่งๆ ในมหาวทิยาลยั แบง่ตามยคุสมยัของการกอ่สรา้งพรอ้ม

ข้อมูลประกอบ และชั้น 4 ห้อง “ร้อยเรื่องจามจุรี 100 ปี จุฬาฯ”  

     อาคาร ชั้น 1 “ห้องนิทรรศการหมุนเวียน” จัดแสดงผลงานศิลปะของนิสิต คณาจารย์ และ

บุคลากร ด้านทัศนศิลป์ ออกแบบเรขศิลป์ แฟชั่น เซรามิก และงานด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ หมุนเวียนประมาณ 

12 นิทรรศการต่อปี  ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งสิ้น 10 นิทรรศการ อาทิ 

•	 นทิรรศการ “Strangers like me” โดย นสิติภาควชิานฤมติศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์

•	 นิทรรศการ Art Exhibition: Hybrids - “The invisible ink” By Keziat โดย สถานทูต

อิตาลี ร่วมกับส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

•	 นทิรรศการ “ตน้ไมเ้ปน็สขีาว ดอกไมเ้ปน็สชีมพ”ู โดย จกัรกฤษณ ์การะเกต และศลิปนิ

รับเชิญภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

•	 นิทรรศการ “Srichang landscape” โครงการแสดงภาพพิมพ์ทิวทัศน์เกาะสีชัง โดย

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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   (5) พิพิธภัณฑ์พระตำาหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

    พระต�าหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล�้าค่าของแผ่นดิน ที่

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษา โดยท�าการบูรณะและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของ

เครือ่งใชอ้นัเกีย่วเน่ืองกบัพระราชชายาเจา้ดารารศัม ีและพระกรณยีกจิตา่งๆ และด�าเนนิการโครงการดาราภริมย์

สัญจรน�านักเรียน นักศึกษาชุมชนโดยรอบพระต�าหนักฯ ไปทัศนศึกษาเรื่องราวอันเก่ียวเนื่องกับพระราชชายาฯ 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 น.-17.00 น.

    มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานวันส�าคัญ 4 งาน คือ กิจกรรมวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

งานฉลองกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  พิธีเปิดนิทรรศการในโอกาสปีใหม่เมือง และวันคล้ายวันประสูติพระราชชายา 

เจ้าดารารัศมี นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมประมาณ 18 กิจกรรมต่อปี  

มีผู้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจ�านวน 40 คณะ และมีผู้เข้าชมและร่วมงานของพิพิธภัณฑ์กว่า 30,000 คน

   (6) พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

    พระจุฑาธุชราชฐานเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 

มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ท่ีดินจากกรมธนารักษ์ในปี พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเล และศูนย์ฝึกนิสิตประมาณ 5 ไร่ พื้นที่อีกประมาณ 219 ไร่ ประกอบด้วย อาคารต่างๆ 5 หลัง สระ บ่อ 

ธาร พุ น�้าตก 27 แห่ง บันได 21 บันได สวน ถ�้า และทางเดิน ล้วนแต่เป็นชื่อพระราชทานทั้งสิ้น จัดแสดงเป็น

พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

    จากการเปิดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยความร่วมมือของกรมศิลปากรต่อเนื่องจากปี 

ที่ผ่านมา ท�าให้มีพื้นที่ที่สามารถเข้าชมเพิ่มเติม และมีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

และยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันวิสาขบุรณมี วันคล้ายวันสถาปนาพระราชฐาน วันปิยมหาราช 

และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชฐาน แก่นักเรียน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการบนเกาะสีชัง การจัดอบรม

ยุวมัคคุเทศก์ มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรม ประมาณ 200,000 คน  
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   (7) เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    จัดสร้างขึ้นด้วยตระหนักถึงความส�าคัญที่จะเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมไทยร่วม

กับชุมชนโดยรอบจึงก�าหนดให้มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในแง่ที่มีส่วนซึมซาบเข้าไปในวิถีการด�ารงชีวิตของ

สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนของชาติ และเป็นการสร้างสรรค์ถาวรวัตถุเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก รวมทั้งในโอกาส

ครบรอบ 70 ปแีหง่การสถาปนาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปจัจบุนัเรอืนไทยเปน็แหลง่จดักจิกรรมการอนรุกัษแ์ละ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรีและนาฏยศิลป์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสืบทอดงานสถาปัตยกรรม

ไทยไวใ้หนิ้สติได้ศกึษาเรยีนรู ้รวมทัง้ยงัเปน็การเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวฒันธรรมในชมุชนมหาวทิยาลยัอกีดว้ย

    ในปี 2560 นี้ ได้จัดภูมิทัศน์ให้เป็นสวนต้นไม้ในวรรณคดี เพื่อเพิ่มความงดงามและคุณค่า

ของเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   (8) โครงการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย

    เพื่อเป็นการดูแล อนุรักษ์ รักษาผลงานศิลปกรรม (งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

ภาพถ่าย) ซึ่งเป็นสมบัติทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ได้ด�าเนินการอนุรักษ์ ดังรายการ 

ตอ่ไปนี ้ภาพผลงานศิลปกรรมของศิลปนิ องัคาร กลัยาณพงศ ์จ�านวน 4 ภาพ และการอนรุกัษภ์าพผลงานศิลปกรรม

ของศิลปินครูเหม เวชกร จ�านวน 128 ภาพ

   (9) โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

องค์พระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ในวาระ 1 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

องค์พระบรมราชูปถัมภกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท�าวีดิทัศน์พิเศษเพ่ือเผยแพร่สำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ ชุด “เหนือเกล้าชาวจุฬาฯ” ประกอบด้วย

•	 เรื่อง“วันทรงดนตรี” ซึ่งเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงดนตรี 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 15 ปี รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิตและ

คณาจารย์ ผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ บทเพลง และบทสัมภาษณ์ของนิสิตเก่าที่ได้เคย

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใกล้ชิดในครั้งนั้น

•	 เรือ่ง “คา่ยยวุวศิวกรบพธิ” หนึง่ในคา่ยอาสาพฒันาของนสิติจากคณะวศิวกรรมศาสตร์

ทีไ่ด้รบัพระมหากรุณาธคุิณจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ท้ังการ

พระราชทานนาม “ค่ายยุววิศวกรบพิธ” หรือการได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์

ในการออกค่ายอาสาในระยะแรก รวมไปถึงการเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดฝาย

ของค่ายยุววิศวกรบพิธ 5 ปัจจุบันค่ายยุววิศกรบพิธมีอายุมากกว่า 45 ปี มีการไปออก

ค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิ การสร้างสะพาน ฝาย อาคารเรียน ระบบประปา 

เปน็ต้น และยงัคงด�าเนนิรอยตามพระด�ารขิองพระสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดชในนาม “ค่ายยุววิศกรบพิธ”
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•	 เรื่อง “จุฬาฯวิชาการ” เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือคร้ังท่ีพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินเปิดงานนิทรรศการ 
จุฬาวิชาการ ครั้งที่ 6 ปี 2530 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยในคร้ังน้ันมีการจัดนิทรรศการพิเศษ “ในหลวงกับงานช่าง” เพื่อแสดงถึง 
พระปรชีาสามารถของพระพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในการใช้
ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากนั้นต่อมาสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังคงเสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน
จุฬาวิชาการอย่างต่อเนื่อง งานจุฬาวิชาการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นิสิตเป็นเจ้าของงาน 
ถูกจัดตั้งขึ้นต้ังแต่พุทธศักราช 2515 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิชาการที่
เป็นประโยชน์ที่ได้จากการร�่าเรียนในมหาวิทยาลัยจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชนในวงกว้าง

•	 เรือ่ง “จามจุร ีศรจุีฬาฯ” เปน็เรือ่งราวเมือ่ครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดชได้เสด็จพระราชด�าเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรี
แก่มหาวิทยาลัย จ�านวน 5 ต้น และทรงปลูกด้วยพระองค์เองบริเวณด้านหอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากวันนั้นถึงวันนี้ต้นจามจุรีท้ัง 5 ต้นก็ยังคงโดดเด่นสง่างาม 
และในวันที่ 26 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชด�าเนินทรงปลูกต้นจามจุรี ณ พื้นที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปี โดยต้นกล้าที่ทรงปลูก
นั้นเป็นต้นที่เพาะมาจากต้นจามจุรีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูกพระราชทานไว้ ต้นจามจุรีไม่เพียงเป็นพันธุ์ไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย หากเป็นดั่ง
สัญลักษณ์ของพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานไว้เป็นเครื่องเตือนใจหลายประการ ซึ่งชาวจุฬาฯ จะร�าลึกและเทิดทูน
ไว้ในดวงใจตลอดกาล

   (10) งานจัดทำาสื่อต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม และงานเอกสารเผยแพร่
•	 โครงการทัศนามหาวิทยาลัย  เอกสารแนะน�ามหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ช่ือว่า“เตร็ดเตร่

ในจุฬาฯ” มีวัตถุประสงค์ให้ประชาคมจุฬาฯ และผู้ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ได้รับ 
รูร้บัทราบถงึเรือ่งราว ขอ้มลูอนัเปน็ประโยชน ์เพือ่ให้การใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั มคีวาม
สะดวกและมีความสมบูรณ์ ในปี 2560 นี้ ประกอบด้วย เตร็ดเตร่ในจุฬาฯ 1.2 “ฉบับ
นอ้งใหม”่ เกีย่วกบัพืน้ทีม่หาวทิยาลยัภาพรวมส�าหรบันสิติใหม ่และ เตรด็เตรใ่นจฬุาฯ 5 
“ชม ชื่น” เกี่ยวกับส่วนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
และส่วนบริการทางดนตรี เช่น หอแสดงดนตรี ห้องฝึกซ้อมดนตรี เป็นต้น

•	 สื่อประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และงานศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่าของชาติ
ไปสู่ประชาคม สังคม และนานาชาติ เป็นของท่ีระลึกประชาสัมพันธ์ โดยจัดท�าในหลากหลาย
รูปแบบ
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     ในป ี2560 นี ้ไดจ้ดัท�าสมุดบนัทกึประจ�าป ี2560 หนงัสือศลิปวฒันธรรม (100 ปจุีฬาฯ) 
จ�านวน 10,000 เล่ม หนังสือจงรักและภักดี จ�านวน 2,000 เล่ม หนังสือจุฬาฯ จารึก จ�านวน 1,000 เล่ม หนังสือ
กฐนิทาน : วัดญาณสงัวราราม จ�านวน 1,000 เลม่ หนงัสอืดาราภริมย ์จ�านวน 1,000 เลม่ หนงัสอืรวมเรือ่งโรงเรยีน
มหาดเล็ก จ�านวน 1,500 เล่ม พิพิธทัศนา หนังสือรวมพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย จ�านวน 1,000 เล่ม สูจิบัตร  
ทศัน์ ทศัน์ ทศัน์ : ในหลวง จ�านวน 1,000 เลม่ สจูบิตัร เสน้ สาย ลายสถา : นทิรรศการเชดิชเูกยีรต ินสิิตเกา่จฬุาฯ 
จ�านวน 1,000 เล่ม นอกจากนี้ มีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
แผ่นพับประกอบนิทรรศการ “100 เรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาฯ” ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

   (11) โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทางด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
•	 โครงการ “พาทัวร์จุฬาฯ : Edutour” เป็นโครงการส�าหรับนักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ 

และผู้สนใจที่จะเข้ามาทัศนศึกษาเรื่องราวของจุฬาฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ชม 
ผลงานศิลปะ รวมถึงร่วมท�ากิจกรรมกับนิสิต เป็นสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เสริมสร้างประสบการณ์ร่วม ซ่ึงอาจเป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับผู้ท่ีสนใจอยากจะเข้ามา
ศกึษาหรือผูท้ีส่นใจขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางจฬุาฯ และตอ้งการรูจั้กจฬุาฯ ไดเ้ปน็อยา่งดี

•	 โครงการ “เสน้ทางศลิปวฒันธรรม” (CU Edutour-Augmented Reality) คอืกจิกรรม
การเยี่ยมชมสถานที่ที่มีคุณค่าและให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดย 
ใชส้ือ่หลกัเปน็เทคโนโลย ีAugmented Reality (AR) ทีส่รา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งสือ่และ
ผู้รับสารได้อย่างมาก สร้างความสนุกสนาน น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยีท่ีกลุ่มเป้าหมาย
เปิดรับและมีความคุ้นเคย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้
อย่างสะดวก

•	 โครงการ “เยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละหอศิลป”์ เพือ่เพิม่พนูประสบการณ ์สรา้งองคค์วามรู ้
แก่บุคลากร ซ่ึงจะได้น�าความรู้มาพัฒนางานอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถให้การศึกษาแก่สาธารณชนได้ในทุกระดับและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก

 1.1.3 งานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักท�าหน้าท่ี
ดูแลงานด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ และอ้างอิงข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ส�าคัญ และบุคคลส�าคัญของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเฉลิมพระเกียรติคุณองค์พระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบรมวงศานุวงศ์ 
ที่เกี่ยวข้องและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   มุ่งด�าเนินงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ดูแลรักษา จัดเก็บเอกสาร วัตถุพิพิธภัณฑ์ 
ทรงคุณค่า ภาพถ่าย และข้อมูลส�าคัญ เผยแพร่และให้บริการค้นคว้าข้อมูล ท�าส�าเนาเอกสารจดหมายเหตุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ภาพถ่าย และสื่อวีดิทัศน์ จัดแสดงวัตถุอันทรงคุณค่าในรูปแบบของนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการหมุนเวียน 
งานประชุม-สัมมนาวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัย โดยจ�าแนกการด�าเนินงานเป็น
กจิกรรมหลกั ไดแ้ก ่กิจกรรมช�าระเอกสารจดหมายเหต ุกจิกรรมการอนรุกัษ ์กจิกรรมเผยแพรแ่ละให้บรกิารคน้คว้า
ข้อมูล และมีโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก ดังนี้
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   (1) กิจกรรมชำาระเอกสารจดหมายเหตุ
    เปน็การสรรหาและรวบรวมขอ้มลูในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เอกสารส�าคญั เอกสารประวัติศาสตร ์
รูปภาพ ภาพถ่ายกิจกรรม ฟิล์ม สไลด์ วีดิทัศน์ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ท่ีสิ้นกระแสการใช้งานแล้วจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
น�ามาวิเคราะห์ จัดระบบข้อมูล จัดเก็บอย่างเหมาะสม จัดท�าสาระสังเขป และท�าเคร่ืองมือช่วยค้น ซ่อมอนุรักษ์ให้คง
สภาพ ยืดอายแุละสามารถเก็บรกัษาต้นฉบบัไวใ้ชป้ระโยชนไ์ดย้าวนานท่ีสดุ ตลอดจนด�าเนนิการปรบัแปลงรปูแบบ
ข้อมูลให้เป็นดิจิทัลไฟล์ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์และให้บริการในปัจจุบัน
    ในปี 2560 นี้ ได้ด�าเนินการช�าระเอกสารจดหมายเหตุของเดิม วิเคราะห์เอกสาร จัดระบบ
ต้นฉบับเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ได้ประมาณร้อยละ 60 และได้จัดหา รวบรวมต้นฉบับหนังสือหายาก 
เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารส�าคัญ ภาพถ่ายเก่า และภาพถ่ายกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในช่วงปี 2560 ได้ทั้งสิ้น 
587 รายการ

   (2) กิจกรรมการอนุรักษ์
    เปน็การจดัหา รวบรวมเอกสารส�าคญั ภาพถ่าย วดีทิศัน ์หนงัสอื และวตัถุพพิธิภณัฑ ์สิง่ทรง
คณุค่า จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั และรบับรจิาคจากนสิติเกา่ บคุคลภายนอก เพือ่การจดัเกบ็ อนรัุกษ ์
ซ่อมแซม ดแูลและบ�ารงุรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่ามารถเกบ็รักษาและใชง้านไดย้าวนานท่ีสดุ จดัระบบบนัทกึขอ้มลู 
จัดท�าทะเบียน ปรับแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถดูแล บ�ารุงรักษา ค้นหา สืบค้น น�าออกให้บริการ 
และจัดแสดงได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
    ในปน้ีี นอกจากการจัดหารวบรวมเอกสารส�าคญั 587 รายการ ได้เกบ็รวบรวมวตัถพุพิธิภณัฑ์
และสิ่งทรงคุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอีก 25 ช้ิน ด�าเนินการอนุรักษ์
ต้นฉบบัหนังสือ และเอกสารจดหมายเหตขุองเดมิทีเ่ก็บรกัษาอยูห่อ้งเอกสารจดหมายเหต ุชัน้ 15 ซึง่เปน็การซอ่ม
อนุรักษ์ในช้ันต้น ปรับแปลงข้อมูลต้นฉบับต่างๆ เป็นดิจิทัลไฟล์แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการด�าเนิน
การประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญของกรมศลิปากร เพือ่เตรยีมจดัท�าโครงการซอ่มอนรุกัษ ์“สมดุลงพระนาม รชักาล
ที่ 7 และลงนามบัณฑิตจุฬาฯ ที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2473” 

   (3) กิจกรรมเผยแพร่และให้บริการค้นคว้าข้อมูล
•	 งานเผยแพรข้่อมูลประวตัศิาสตรด์า้นต่างๆ มหาวทิยาลยั เป็นการจดัด�าเนนิการหลาย

รูปแบบ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน ณ ตึกจักรพงษ์  
หอประวัติจุฬาฯ การจัดงานเสวนาวิชาการในวาระต่างๆ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
มาน�าเสนอขอ้มลูผา่นรายการวทิย ุ“รูล้กึรูช้ดักบัหอประวัตจิฬุาฯ” ทางสถานวีทิยจุฬุาฯ 
101.5 MHz (ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.05-12.30 น.) รวม 52 คร้ัง การจัดท�าหนงัสอื 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และการเผยแพร่ภาพถ่ายและข้อมูลผ่านสื่อ Social Media 

     ซึง่ในป ี2560 ได้น�าเสนอเผยแพรเ่รือ่งราวผา่นการจดันทิรรศการหมนุเวยีน ณ โถงอาคาร
จักรพงษ์ 3 นิทรรศการ คือ เรือ่ง “ประวติัมหาวทิยาลยั: จากโรงเรยีนมหาดเลก็ สูม่หาวทิยาลยัแหง่แรกของไทย” 
เรื่อง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 100 ปี” และเรื่อง “พระบรมราชูปถัมภก แผ่ปกพสกจุฬาฯ” มีผู้เข้าชมรวม
ประมาณ 4,500 คน และได้ให้การต้อนรับน�าชมนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เป็นหมู่คณะ จ�านวน 28 คร้ัง
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•	 งานให้บริการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย
 สว่นจัดเกบ็และใหบ้รกิารคน้ควา้อยู่ทีอ่าคารบรมราชกมุารี ชัน้ 15 เปดิใหบ้รกิารค้นควา้

ข้อมูล และขอค�าปรึกษาเก่ียวกับข้อมูล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ในปี 
2560 นี้ ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลหรือ 
หนว่ยงานภายนอก รวม 482 ครัง้ ผู้ใชบ้รกิารรวมประมาณ 500 คน และไดใ้หค้�าปรึกษา
ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ จ�านวน 38 ครั้ง 

   (4) โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก
    เพือ่การพฒันางาน สง่เสรมิการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ ไดจ้ัดโครงการเสรมิจากกจิกรรม
หลัก โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่  

•	 โครงการจัดทำาสื่อ-หนังสือเพ่ือการเผยแพร่สิ่งอันทรงคุณค่าและประวัติศาสตร์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปของหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีข้อมูล 
และภาพประกอบ จัดพิมพ์เผยแพร่ในวาระต่าง ๆ  ในปีน้ี ได้จัดท�าหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ จ�านวน 
2 รายการ คือ หนังสือ “จุฬาฯ จารึก” (Photo Book รวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) จ�านวน 2,000 เล่ม และหนังสือ “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ”  
(รวมส�าเนาพระราชหัตถเลขาและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีได้
พระราชทานแก่ชาวจุฬาฯ) จ�านวน 500 เล่ม

•	 โครงการปาฐกถา-เสวนาวิชาการอันเกี่ยวเน่ืองกับประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ด้วยการปาฐกถาหรือเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถส่ือความหมาย 
บอกเล่าเรื่องราว ข้อเท็จจริง ความทรงจ�า และคุณค่าความส�าคัญท่ีแฝงอยู่ในเรื่องราว 
อันเก่ียวเน่ืองกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นท่ีน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ในหมู่มากได้ดี สามารถตอบข้อซักถามกับผู้เข้ารับฟังได้โดยตรง ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน ในปี 2560 นี้ ได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ”  
เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 
120 คน โดยได้มอบหนังสือ “พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ” แก่ผู้ร่วมงานด้วย 
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•	 โครงการจัดทำาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ สืบค้นและบริการงานเอกสาร
จดหมายเหตุและภาพถ่ายเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการจัดการ
งาน สามารถให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ และยกระดับเป็น 
แหล่งอ้างอิง สืบค้น ให้บริการงานด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย เข้าถึง 
ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงได้ศึกษา
เตรียมการจดัท�า “ระบบการจดัเก็บ สืบค้นและให้บริการขอ้มลูประวัตศิาสตรใ์นรูปของ
ฐานข้อมูลสืบค้นในระบบดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ” (Digital Archive)  
ที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 1.2  ศาสนาและคุณธรรม

 มหาวทิยาลยัด�าเนนิกจิกรรมท�านบุ�ารงุศาสนาและเผยแพร่คณุธรรมในหลากหลายรปูแบบ มุง่เสรมิสรา้ง

ให้ประชาคมจุฬาฯ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมที่

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม การสถาปนาองค์ความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา ให้ซึมซาบเป็นส่วนหนึ่งใน

วิถีการด�าเนินชีวิต โดยมหาวิทยาลัยมอบให้ธรรมสถานสังกัดส�านักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบหลัก  

ขณะที่กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาเป็นผู้ดูแลหลัก ดังนี้

 1.2.1 กิจกรรมทางศาสนาที่ดำาเนินการเป็นประจำาต่อเนื่อง

   ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัๆ ดงันี ้กจิกรรมเนือ่งดว้ยวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา การบรรยาย

ธรรมและอภปิรายธรรม โครงการบรรพชาและอปุสมบทหมูพ่ระนสิติ ภาคฤดรูอ้น โครงการเสรมิสรา้งความรูท้าง

ธรรม การจัดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์ การสอนรายวิชา งานบริการห้องสมุด สถานท่ี และให้ยืมอุปกรณ์จัด

พิธีกรรมทางศาสนา
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   (1) กิจกรรมเนื่องด้วยวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา

    เป็นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงามทางศาสนา มุ่งหวังให้เป็นโอกาสในการ

กล่อมเกลาจติใจ และเผยแผห่ลกัธรรมในศาสนา ตลอดจนเป็นสือ่รวมใจใหเ้กิดความสมคัรสมานและสามคัคใีนหมู่

นิสิตและบุคลากร และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและสัมมาปฏิบัติร่วมกัน โดยจัดกิจกรรม ณ อาคาร

ธรรมสถาน 

    ได้แก่ งานมาฆบูชา มีผู้ร่วมงานประมาณ 250 คน งานวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 2560 มี

ผู้ร่วมงานประมาณ 250 คน งานอาสาฬหบูชา 8 กรกฎาคม 2560 มีผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน งานหล่อเทียน

จำานำาพรรษา มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,200 คน น�าเทียนไปถวายวัดมกุฏคีรีวัน และวัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา 

และถวายวัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง และในช่วงเข้าพรรษาได้จัด โครงการอบรมธรรม “เบิกบานด้วยทศพิธราชธรรม” 

เชญิชวนนิสิตและชาวจุฬาฯ รว่มกนัตัง้จิตงดเวน้อบายมขุ ศกึษาและปฏบิตัธิรรม จดัพาไปสวดมนตท์�าวตัรเชา้-เยน็ 

เดินจงกรม ท�าสมาธิ สนทนาและฟังธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมแต่ละครั้ง 62 คน  

   (2) กิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม 

    เพ่ือให้ความรู้และแนะน�าการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจลึกซ้ึง รู้รอบ รู้ลึก ถึงแก่นแท้ของหลักธรรม

ในศาสนา ได้จัดการบรรยายและอบรมด้านปฏิบัติ ทุกวันท�าการ เวลา 17.00-19.00 น. และทุกวันอาทิตย์เวลา 

14.00-18.00 น. ณ อาคารธรรมสถาน (ยกเว้นเดือนพฤษภาคมและธันวาคมของปี) รวม 262 ครั้ง (524 ชั่วโมง)  

มีผู้เข้าฟังครั้งละประมาณ 15-45 คน บันทึกเสียงในระบบ MP3 เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.dharma-centre.

chula.ac.th 

    การบรรยายมีวิทยากรหลัก คือ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย  พระเมธิโนภิกขุ (วิโมกข์)   

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน  พญ.อมรา มลิลา  อ.ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  อ.การ์ตาร์รี ซิงห์  ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร   

อ.ทวีศักด์ิ คุรุจิตธรรม  อ.ผดุง ลาภานันต์  นพ.กนก พฤฒิวทัญญู  ครูแฟง ภก.วิชิต แวดวงธรรม  คุณชุติธร มัลลิกะมาส

คุณนันทวัฒน์ บุญชัยเสรี  คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์  อ.รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม  อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   

คุณชัยพฤฒิ ศศนานนท์  ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ  อ.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี (ศาสนาคริสต์) และคุณปรีดิ์ มิ่งแก้ว  

(แนวค�าสอนของท่านกฤษณะ มูรติ)

   (3) โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระนิสิต ภาคฤดูร้อน 

    ธรรมสถานฯ รว่มกบัแผนกศานตธิรรม สโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร ์จฬุาฯ และงานกิจการ

นสิติ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกนัจัดข้ึนเปน็ปทีี ่26 โดยมุง่หวังให้กุลบุตรไดใ้กลชิ้ดกบัพระศาสนา ศกึษาและปฏบัิติ

ธรรมอย่างจริงจัง เป็นการสร้างศาสนทายาทที่ส�าคัญ มีการจัดปฐมนิเทศ ในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 เข้ารักษา

อุโบสถศีล อบรมธรรมและฝึกหัดขานนาค ณ วัดเขาแผงม้า อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 26–27 เมษายน 

2560 พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันที่ 28 เมษายน 2560 และอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 

2560 มีนิสิตสมัครบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 8 รูป และมีญาติมิตรร่วมงาน ประมาณ 86 คน
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    (4) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางธรรม 
    จัดกิจกรรมในลักษณะอบรมความรู้และประสบการณ์ทางธรรม และการพาสมาชิกไป
รู้จักพระภิกษุและบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพ่ือเปิดมิติการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้กว้างขวางข้ึน ฟังธรรม 
บ�าเพ็ญบุญ ถวายสังฆทานร่วมกัน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่ส�าคัญและน่าสนใจ 
    โดยได้จัดโครงการธรรมทัศนาจร 2 ครั้ง คือ ไปวัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
(พระอาจารย์สงบ กุสลจิตฺโต), วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี (พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) วันท่ี 21 มกราคม 2560 
มีผู้เข้าร่วม 99 คน และไปวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี (พระอาจารย์บุญช่วย ปญฺญวนฺโต) และวัดเขาวง 
(ถ�้านารายณ์) จ.สระบุรี (พระครูภาวนาพิลาศ อินฺทว�โส ) วันที่ 18 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วม 102 คน
    และจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม ส�าหรับบุคลากรและนิสิต
จุฬาฯ 2 ครั้ง เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิปัสสนากรรมฐาน” ณ วัดป่าเพิ่มบุญ จ.นครราชสีมา วันที่ 25–27 
พฤศจกิายน 2559 มีผู้เขา้รว่ม 47 คน และเรือ่ง “ไตรสกิขา : ระบบการศกึษาของพระพทุธเจา้” วนัท่ี 2–4 มถุินายน 
2560 ณ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 42 คน

   (5) การจัดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์
    เปน็การสง่เสรมิการเผยแพรค่วามรู ้หลกัธรรม ขา่วสารตา่ง ๆ  มหาวทิยาลยัไดจ้ดันทิรรศการ
เนื่องในเทศกาลประจ�าวันส�าคัญทางศาสนา จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ และจัดพิมพ์หนังสือพิเศษในบางวาระ
    ในช่วงปีท่ีผ่านมา ได้จัดนิทรรศการบริเวณรอบห้องโถงอาคารธรรมสถาน 5 คร้ัง มีผู้เข้าชม
ประมาณ 200-300 คน ได้แก่ ชุด “9 ค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ชุด  
“หลักธรรมวันมาฆบูชา” ชุด “ที่สุดของชีวิต” ชุด “ธรรมะพระกรรมฐาน” และชุด “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
    ตลอดปีมีการจัดพิมพ์ สารธรรมสถาน 6 คร้ัง ๆ ละ 1,500 เล่ม เพ่ือเผยแพร่ค�าสอนของ
ศาสนาต่างๆ และเป็นสื่อกลางส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิก มีผู้รับวารสารเป็นประจ�า จ�านวนมากกว่า 
1,200 ราย และแจกหนังสือ “ชีวิตติดปัญญา” ผลงานการเรียบเรียงของ เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้อ�านวยการ 
ธรรมสถาน แก่บัณฑิตทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2559 ประมาณ 9,500 คน
    ในส่วนหนังสือพิเศษ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ไตรสิกขา : ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้า”   
ซึ่งเป็นผลงานการเรียบเรียงของ เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ น�าเสนอเรื่อง “ไตรสิกขา” หรือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” 
ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ท้ังในด้านองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติอย่างเป็นข้ันเป็นตอน แจกจ่ายให้กับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชน องค์กรพุทธศาสนาต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจ รวม 244 แห่ง 

   (6) การสอนรายวิชา
    เปิดสอนวชิา ชีวติติดปัญญา (Wisdom of Living) จ�านวน 3 หนว่ยกติ เปน็รายวชิาศกึษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์ ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน 
20 คน จาก 6 คณะ และจัดโครงการค่าย “ชีวิตติดปัญญา” วันที่ 28–29 มกราคม 2560 ณ วัดญาณเวศกวัน 
จ.นครปฐม
    และเปดิสอนวชิา พทุธบณัฑติจฬุาฯ สงา่งาม (CU Smart Buddhist Graduates) จ�านวน 
3 หน่วยกิต เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน 28 คน จาก 12 คณะ นอกจากนั้นยังได้จัดพานิสิตไปทัศนศึกษาและฝึกฝน
ภาคปฏิบัติและพิธีกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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   (7) งานบริการห้องสมุด สถานที่ และให้ยืมอุปกรณ์จัดพิธีกรรมทางศาสนา

    ธรรมสถานฯ ให้บริการห้องสมดุ ท้ังหนังสอืและแถบบันทึกเสียงธรรมะ เพือ่เป็นแหลง่รองรับ

การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูนความรอบรู้ในหลักธรรมของศาสนาต่างๆ ปัจจุบันมีหนังสือธรรมะของศาสนาพุทธมากกว่า 

9,500 รายการ ของศาสนาต่างๆ กว่า 1,000 รายการ มีสมาชิกมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10 คน

    ให้ยืมอุปกรณ์จัดพิธีกรรมทางศาสนาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาฯ  ในปีงบประมาณ 

2560ให้บริการยืมแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นจ�านวน 68 ครั้ง  

    ใหใ้ชส้ถานทีจ่ดักจิกรรมทีเ่นือ่งดว้ยศาสนาและประเพณ ีเพือ่ใหส้ถานทีข่องธรรมสถานฯ 

สามารถกอ่ประโยชนใ์หก้บัประชาคมของจฬุาฯ อยา่งกวา้งขวางและมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย ในปนีีม้ชีมรม

นิสิตและหน่วยงานต่างๆ ขอใช้จัดกิจกรรมรวม 33 ครั้ง มีผู้ร่วมงานตลอดทั้งปี ประมาณ 1,000 คน เช่น  

คณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตจุฬาฯ-ชนบท จัดพิธีไหว้ครูศูนย์จุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2560, ภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ สอนรายวิชา 2750280 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังบุคคล และ

รายวิชา 2750285 การศึกษานอกระบบโรงเรียนส�าหรับผู้สูงอายุ, สโมสรส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตรเตรียม

พานไหว้ครู, องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ประชุมและนัดหมายก่อนเดินทางโครงการค่ายวิชาการทานตะวัน

ครั้งที่ 24 เป็นต้น

    นอกจากนี ้เปน็ผูส้นบัสนนุสถานท่ีและรว่มกับกลุม่พทุธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จัดกิจกรรม ไดแ้ก่ 

สวดมนตท์�าวัตรเยน็และบทพเิศษอืน่ ๆ  นัง่สมาธ ิและสนทนาธรรม ทกุวนัองัคาร-พธุ-พฤหสับด ีเวลา 17.00 – 18.00 น. 

ในช่วงเปิดเรียนภาคการศึกษาต่างๆ มีนิสิตและบุคลากรร่วมกิจกรรม ประมาณ 10 คน กิจกรรมฟังธรรมพระกรรมฐาน 

ครั้งที่ 14 โดยพระอาจารย์สมศักดิ์ ปัณฑิโต ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00–20.00 น. มีผู้เข้าร่วม

ประมาณ 200 คน ครั้งที่ 15 โดยพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 

20.00 น. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน กิจกรรมตักบาตรและฟังธรรมพระกรรมฐาน 10 รูป ในวันที่ 23 เมษายน 

2560 เวลา 07.00–12.00 น. แสดงธรรมโดยพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต และพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ  

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน

 1.2.2 กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา

   มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้าวิจัย การประชุมเสวนาทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ ด�าเนินการผ่านส่วนงานต่างๆ  

ในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันมอบหมายให้ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือการสร้างและเผยแพร่ 

องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและ 

การน�าพทุธธรรมไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะการประยกุตใ์ชกั้บวชิาการทางโลกในปจัจบุนั อนัเปน็การ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลในด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและให้เป็นปัญญาของแผ่นดิน เป็นที่ยกย่อง 

ในวงวิชาการ

   กจิกรรมทีจั่ดด�าเนินการอยา่งต่อเนือ่ง ไดแ้ก ่การวจิยั การจดัพิมพว์ารสาร การสมัมนา การเสวนา 

และการให้บริการห้องสมุดเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา
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   (1) การส่งเสริมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม

    การวจิยัเปน็ภารกิจหลกัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมท่ัง้ในเชงิลกึและเชงิบรูณาการ ซึง่เปน็การ

สบืทอดและสร้างสานวฒันธรรมด้านพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนนุเงนิทนุอดุหนนุการวจิยัภายใต้

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจะตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ซึ่งเป็น

วารสารวิชาการระดับชาติ และ The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies และเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.cubs.chula.ac.th โดยในปีงบประมาณ 2560 สนับสนุน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย เรื่อง

•	 พุทธศิลป์ไทยในบริบทอาเซียน

•	 ศีลธรรมกับคอร์รัปชั่นในประเทศไทยปัจจุบัน : การวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ 

•	 ความนิยมและการรู้พระพุทธศาสนาของคนไทย : การช้ีวัดด้วยยอดจ�าหน่ายหนังสือธรรมะ 

•	 พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม

   (2) การจัดพิมพ์วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

    “วารสารพทุธศาสนศ์กึษา” และ “The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies” 

เป็นวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนจัดพิมพ์เผยแพร่ และเผยแพร่

ทางเว็บไซต ์www.cubs.chula.ac.th โดยวารสารพทุธศาสนศ์กึษาไดร้บัการยอมรบัวา่มีคณุภาพในระดบัประเทศ 

ตีพิมพ์บทความที่มาจากงานวิจัยและบทความของนักวิชาการที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน  ในปี 2560 

มีการจัดพิมพ์ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 และปีที่ 24 ฉบับที่ 1 และ 2 จ�านวนฉบับละ 500 เล่ม 

และจัดพิมพ์วารสาร The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies Volume 11, 2017 จ�านวน 300 เล่ม

   (3) การสัมมนาทางวิชาการ

    เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจปัญหาและไดข้้อเสนอแนะการแก้

ปญัหาส�าคญัของสังคมและของพระพทุธศาสนา รวมทัง้ได้แนวทางในการวจิยั  โดยเชญิผูแ้ทนซึง่เปน็ผูท้รงคณุวุฒิ

จากสถาบันพระพุทธศาสนาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประเทศ ผู้แทนหน่วยงานราชการด้านวัฒนธรรม

และพระพุทธศาสนา และนักวิชาการด้านอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมาร่วมประชุม 
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    โดยในปีนี้ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ จ�านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เรื่อง “มหาชาติค�าหลวง 

ฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 105 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวน 122 คน และครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวโน้มและแนวทางการวิจัยด้าน

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุค 4.0” เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัด

นครปฐม มีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิด จ�านวน 15 คน

   (4) การเสวนาทางวิชาการ

    เพื่อให้นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิด

เห็นในหัวข้อที่เป็นปัญหาปัจจุบัน ปัญหาเฉพาะหน้าของสังคม หรือปัญหาของพระพุทธศาสนาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้

ค�าตอบแก่สังคม ในปีนี้ได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “อัครศาสนูปถัมภก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ

การพระศาสนา” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมการ

เสวนา จ�านวน 102 คน

   (5) งานบริการห้องสมุดสำาหรับการค้นคว้าวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา

    มีแหล่งข้อมูลทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ หนังสือ

ระดบัปฐมภมูทิีห่ายาก พจนานุกรม หนังสอืวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาทีน่กัวชิาการไทยและนกัวชิาการตะวนัตก

เปน็ผูเ้ขยีน วารสารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา และแผน่ซีด ีเพือ่ใหบ้รกิารแกน่กัวจิยั นกัวชิาการ นสิตินกัศกึษา 

และผู้สนใจ
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2 กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีด�าเนินการโดย 

หน่วยงานต่างๆ

  นอกเหนือจากหนว่ยงานหลกัของมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบการด�าเนนิการดา้นท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 

โดยตรง ยังมีการจัดกิจกรรมในรายหน่วยงานอย่างสม่�าเสมอ จ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม 

(นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นฤมิตศิลป์ ทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์) ด้านศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  โดยภาพรวมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะ และ

วัฒนธรรม จ�านวน 579 กิจกรรม/โครงการ รวม 1,352 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะที่สามารถนับได้) จ�านวน 

287,955 คน รายละเอียดจ�าแนกรายหน่วยงานได้ ดังนี้

หน่วยงาน
จ�านวนกิจกรรม/

โครงการพัฒนา
จ�านวนครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ

คณะแพทยศาสตร์ 14 111 1,202

คณะเภสัชศาสตร์ 11 11 1,462

คณะทันตแพทยศาสตร์ 39 39 4,500

คณะสหเวชศาสตร์ 33 58 13,600

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 18 535

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32 45 6,820

คณะจิตวิทยา 12 12 552

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 5 709

คณะวิทยาศาสตร์ 23 23 2,973

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 63 222 2,944

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 10 725

คณะอักษรศาสตร์ 31 325 121,651

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 40 45 90,400

คณะครุศาสตร์ 26 74 7,203

คณะนิติศาสตร์ 12 12 1,290

คณะนิเทศศาสตร์ 12 12 954

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 63 83 11,719
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หน่วยงาน
จ�านวนกิจกรรม/

โครงการพัฒนา
จ�านวนครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ

คณะเศรษฐศาสตร์ 10 56 3,210

คณะรัฐศาสตร์ 16 16 2,024

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 8 8 230

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3 3 385

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 26 26 765

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 3 3 100

สถาบันการขนส่ง 5 5 8

สถาบันวิจัยสังคม 11 32 288

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 5 5 150

สถาบันภาษา 18 18 966

สถาบันเอเชียศึกษา 9 9 61

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ

วิศวกรรมพันธุศาสตร์
3 3 142

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า 16 16 162

สถาบันวิจัยพลังงาน 4 4 38

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 4 4 37

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 3 3 8,247

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 3 30 200

ศนูยเ์ครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาค 1 6 1,703

รวม 579 1,352 287,955
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การบริหารทั่วไป

 การบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จ�าเป็นต่อการบริหารองค์กร 
เพื่อให้สามารถด�าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยได้บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อการบริหารยุทธศาสตร์ และ
สนับสนุนการผลักดันนโยบายการบริหารต่างๆ ผลการด�าเนินงานประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารระบบกายภาพ การจัดการทรัพย์สิน และการด�าเนินงานในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถขับเคลื่อนไปตามแผนการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
มีบุคลากรท่ีมุ่งเน้นผลงานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการบรรลุนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ผลการด�าเนินงานประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาระบบงานบุคคล

 1.1 ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร/วุฒิการศึกษา (ปริญญา) เอก โท ตรี ตำ่ากว่าตรี รวม

รวม 2,206 1,169 2,472 2,003 7,850

สายวิชาการ 2,162 554 132 2,848

ข้าราชการ 536 132 9 677

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 37 24 19 80

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน 1,562 373 78 2,013

พนักงานวิสามัญ 9 7 8 24

ผู้มีความรู้ความสามารถ 9 5 3 17

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 13 15 37

 สายปฏิบัติการ 44 615 2,340 2,003 5,002

ข้าราชการ 7 80 137 43 267

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 18 212 916 769 1,915

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน 12 298 1,127 321 1,758

พนักงาน รปภ. 167 167

พนักงานวิสามัญ 7 17 63 66 153

ลูกจ้างประจ�าเงินงบประมาณแผ่นดิน 26 435 461

ลูกจ้างประจ�าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 8 71 202 281

  หมายเหตุ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้บางส่วนเป็นการจ้างบางเวลา จ�านวน 16 คน
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บุคลากรสายวิชาการ 2,848 คน จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา และต�าแหน่งทางวิชาการได้ดังตารางต่อไปนี้

วุฒิการศึกษา ตำาแหน่งทางวิชาการ

รวมปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

คณาจารย์ประจ�า
อาจารย์
สาธิต นักวิจัย

ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์

คณะครุศาสตร์ 126 175 60 5 2 82 119 133 361

คณะจิตวิทยา 19 4 1 2 8 14 24
คณะทันตแพทยศาสตร์ 128 24 24 6 42 56 71 1 176
คณะนิติศาสตร์ 24 21 1 7 5 12 22 46
คณะนิเทศศาสตร์ 27 17 1 6 14 23 44
คณะพยาบาลศาสตร์ 30 1 8 15 6 30
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 100 12 3 24 39 46 112
คณะแพทยศาสตร์ 383 24 7 59 144 99 105 7 414
คณะเภสัชศาสตร์ 85 7 8 4 22 36 38 100
คณะรัฐศาสตร์ 47 10 1 5 24 16 13 58
คณะวิทยาศาสตร์ 370 27 2 32 109 140 117 1 399
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 22 4 1 3 7 15 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 264 26 2 19 107 107 59 292
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 21 2 6 13 15 14 48
คณะเศรษฐศาสตร์ 51 4 3 15 25 12 55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 46 2 16 49 23 90
คณะสหเวชศาสตร์ 48 5 1 1 4 24 25 54
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 103 20 4 10 35 50 31 1 127
คณะอักษรศาสตร์ 116 62 7 4 20 62 99 185
บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 10 1 3 2 3 1 10
ว.ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 20 1 9 5 6 1 21
ว.วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 12 1 2 2 4 3 2 13
ส�านักวิชาทรัพยากรฯ 9 1 8 9
สถาบันการขนส่ง 1 1 1
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ 10 1 2 5 2 2 11
สถาบันไทยศึกษา 2 2 2
สถาบันภาษา 28 41 12 2 18 61 81
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�า้ 4 1 3 4
สถาบันวิจัยพลังงาน 5 5 5
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 13 2 2 3 6 13
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 13 1 3 4 5 13
สถาบันวิจัยสังคม 7 4 3 7
สถาบันเอเชียศึกษา 4 1 5 5
ส�านักงานมหาวิทยาลัย 11 11 11

รวม 2,162 554 132 193 639 896 942 133 45 2,848
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 1.2 การพัฒนาบุคลากร

 มหาวทิยาลยัก�าหนดมาตรการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนษุย ์ดว้ยการจดัฝึกอบรมและสมัมนาในดา้น

ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานตามผลสัมฤทธิ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาสมรรถนะ 

ผูบ้ริหารดา้นบริหารจัดการและสมรรถนะด้านวชิาชพีบุคลากรทุกระดบัให้เตม็ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ยกจิกรรม

ส�าคัญ อาทิ การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา การจัดการความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในวิชาชีพ

ต่างๆ การให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ทุนการศึกษาต่อ เป็นต้น การด�าเนินงานมีทั้งท่ีมหาวิทยาลัย 

ด�าเนินการเอง และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการ หรือให้ไปฝึกอบรมภายนอกเพิ่มเติม

  1.2.1 กลุ่มกิจกรรมการพัฒนา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนครั้ง จ�านวนชั่วโมง จ�านวนผู้เข้าร่วม 

   และจ�านวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา

กลุ่มหลักสูตร
หลัก

สูตร
ครั้ง

ชั่วโมงรวม
ของหลกัสตูร

ผู้เข้าร่วม 
(นับซำ้า)

(คน-ครั้ง)

ผู้ผ่านกระบวนการ
พัฒนา (นับซำ้า) 

(คน-ครั้ง)

1.  การพัฒนาที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ด�าเนินการ 112 222 2,374.00 10,047 9,743

2.  การพัฒนาบุคลากรที่ส่วนงานต่างๆ ด�าเนินการ 2,889 2,889 183,070.56 11,292 11,292

รวมทุกกลุ่มหลักสูตร 3,001 3,111 185,444.56 21,339 21,035

สาย
จำานวนหลักสูตร 

(ทำาได้)1

จำานวนครั้ง 

(ทำาได้)1

ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

พัฒนา (นับซำ้า) (คน-ครั้ง)

ชั่วโมงรวมผู้เข้าร่วม

กระบวนการพัฒนา

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่

ได้รับการพัฒนา2

สายวิชาการ 2,334 2,373 5,018 134,175.29 26.74

สายปฏิบัติการ 907 1,011 16,321 130,958.52 8.02

รวมทุกสาย 3,241 3,384 21,339 265,133.81 12.42

หมายเหตุ 1. จ�านวนหลักสูตร/จ�านวนครัง้ เปน็การนบัจากผู้เขา้รว่มกจิกรรม ซึง่บางหลกัสตูรมทีัง้สายวชิาการและปฏบิตักิารเขา้รว่มจงึท�าให้

ตัวเลขในตารางด้านล่างมากกว่าตารางด้านบน

 2. จ�านวนชั่วโมงเฉล่ียท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนา ค�านวณจากสัดส่วนจ�านวนชั่วโมงรวมผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาต่อจ�านวน

บุคลากรที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา (นับซ�้า) คน-ครั้ง

  1.2.2 จ�านวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา จ�าแนกตามประเภทบุคลากร 

  ผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับจ�านวนบุคลากร 

  จริงจากฐานข้อมูลบุคลากร (CU-HR) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทบุคลากร

ผู้ผ่านการพัฒนา 

(นับซำ้า)

(คน-ครั้ง)

ผู้ผ่านการพัฒนา (นับหัวจริง) (คน) จำานวนบุคลากรจริง

ในฐานข้อมูล ณ 

30 ก.ย. 60 (คน)

% ที่ได้รับ*

การพัฒนา
มีตำาแหน่ง

บริหาร

คณาจารย์/

เจ้าหน้าที่

รวม

สายวิชาการ 5,001 134 1,550 1,684 2,750 61.24

สายปฏิบัติการ 16,034 226 3,818 4,044 4,779 84.62

รวมทุกสาย 21,035 360 5,368 5,728 7,529 76.08

หมายเหตุ รอ้ยละของบคุลากรท่ีไดร้บัการพฒันา ค�านวณจากสัดสว่นจ�านวนบคุลากรทีผ่า่นการพัฒนานบัไมซ่�า้ (นับหวัจริง) ตอ่จ�านวนบคุลากร

ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (CUERP-HR) (หน่วย: คน-ครั้ง)
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สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

ระดับ

(ย่อย)

ผู้ผ่าน 

 (นับซ�้า)

ผู้ผ่าน 

นับหัว

จริง

จ�านวนบุคลากร

จริงในระบบ 

CUHR

% ได้รับ1

การ

พัฒนา

ระดับ

(ย่อย)

ผู้ผ่าน

(นับซ�้า)

ผู้ผ่าน 

นับหัว

จริง

จ�านวนบุคลากร

จริงในระบบ 

CUHR

% ได้รับ1

การ
พัฒนา

A-1 105 14 22 63.64 P3 58 4 5 80.00

A-2 239 77 107 71.96   P4 397 25 22 100.00

A-3 773 262 400 65.50 P5 1,454 146 155 94.19

A-4 1,237 405 642 63.08 P6 869 137 149 91.95

A-5 1,172 443 611 72.50 P7 7,406 1,678 1,860 90.22

AR-4 19 2 2 100.00 P8 1,980 633 806 78.54

AR-5 220 31 34 91.18 P9 644 300 514 58.37

AD 40 37 120 30.83

L1 8 5 100.00

ข้าราชการ/

ลูกจ้าง

1,188 408 812 50.25 ข้าราชการ/

ลูกจ้าง

3,226 1,121 1,268 88.41

รวม 5,001 1,684 2,750 61.24 รวม 16,034 4,044 4,779 84.62

หมายเหตุ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ค�านวณสัดส่วนจ�านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนานับไม่ซ�้า (นับหัวจริง) ต่อจ�านวนบุคลากร

ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (CUERP-HR) 

 1.3 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล ครอบคลมุการด�าเนนิงานครบทกุดา้นเก่ียวกบับคุคล นบัแตก่ารก�าหนด
และจดัท�าโครงสรา้งองค์กร ก�าหนดต�าแหน่งตามกรอบอตัราก�าลงั วางแผนอตัราก�าลงั สรรหาบรรจแุตง่ตัง้ วางแผน
อัตราก�าลังเชิงกลยุทธ์และโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน การก�าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จ�าเป็นของต�าแหน่งและบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือน  
การวางแผนทางเดนิสายอาชพี การวางแผนสบืทอดต�าแหนง่ การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์การด�าเนนิการ
ทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน และการออกจากงาน 
 โดยในรอบปีนี ้มกีารด�าเนนิการทีม่ผีลเปน็การจัดสวสัดกิารและสทิธิประโยชน ์รวมถึงการปรบัปรงุระบบ
งานโดยสรุป ดังนี้
  1.3.1 สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ มีบุคลากรกู้ 130 คน เป็นจ�านวนเงินให้กู้ 171,96 ล้านบาท
  1.3.2 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย มีสมาชิก 5,949 คน มีเงินสะสมโดยประมาณ 

8.4 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยจัดเงินสมทบประมาณ 8 ล้านบาท
  1.3.3 สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ แบบกลุ่ม มีบุคลากรประเภทต่างๆ เป็นสมาชิกหลัก 

5,008 คน และหน่วยงานอื่นๆ อีก 985 คน รวม 5,993 คน  นอกจากนี้ มีบุคคลในครอบครัว
ของบุคลากรเป็นสมาชิกสมทบ 1,808 คน (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) และผู้สมัครทันตกรรม 182 คน
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  1.3.4 สวัสดิการอื่นๆ มหาวิทยาลัยยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรกลุ่มต่างๆ  

ตามสมควร อาทิ สวัสดิการหอพัก ประสานงานการเป็นสมาชิกเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร การตรวจ

สุขภาพประจ�าปี  เงินช่วยเหลืองานศพค่าพวงหรีดบุคลากรและครอบครัว เงินอุดหนุนส่งเสริม

การพัฒนาสุขภาพบุคลากรเป็นงบประมาณจ่ายค่าสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และเงินอุดหนุน

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายจากการประสังคมได้

  1.3.5 โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ซึ่งได้จัดกิจกรรม 4 ประเภท คือ กิจกรรมการเดิน 10,100 ก้าว 

กจิกรรมวทิยากรบรรยายเร่ืองสขุภาพและออกก�าลงักาย กจิกรรมอาหารเพือ่สขุภาพ และกจิกรรม

ด้านการออกก�าลังกาย

  1.3.6 โครงการการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) เพ่ือรองรับการจัดเก็บเอกสารด้าน

งานบุคคลของบุคลากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (50 ทวิ) 

และหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ

โครงการ Data Governance และ Data Gateway การจัดเตรียมข้อมูลบุคคลส�าหรับโครงการ 

e-Thesis

  1.3.7 การรบัสมัครงานออนไลน ์เพือ่อ�านวยความสะดวกแกผู่ส้มคัรงาน เพิม่ช่องทางการเข้าถึงต�าแหนง่

งาน โดยปรับปรุงใหส้ามารถกรอกขอ้มลูผูส้มคัรเพยีงครัง้เดยีว แตเ่ลอืกสมคัรงานไดห้ลายต�าแหนง่

  1.3.8 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณี P7’s Pool ซ่ึงเป็นการข้ึน

บัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านวิชาความถนัด (Aptitude Test) แล้วเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กระบวนการ

สรรหา คัดเลือก และบรรจุจ้าง เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

  1.3.9 การบริหารจัดการโปรแกรมการทดสอบแบบออนไลน์ วิชาความถนัด (Aptitude test) ส�าหรับ

สายปฏิบัติการ ระดับ P7 ขึ้นไป ซึ่งส่วนงานเป็นผู้จัดสอบ จัดส่งผลการทดสอบทาง e-mail

  1.3.10 การทดสอบวดัทศันคติส�าหรับคัดเลือกบุคลากรสายวชิาการ เพือ่ประกอบการสมัภาษณร์บัอาจารย์

ใหม่ ส�าหรับจัดทดสอบที่ส่วนงาน

  1.3.11 การปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธ์ิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสิทธ์ิสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรในฐาน

ข้อมูลระบบ CU-HR และระบบฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลประมาณ 

1,100 คน

  1.3.12 การปรับปรุงข้อมูลประวัติของข้าราชการใน กม. 1 และในระบบ CU-HR ให้ตรงกับบัตรประวัติ

ตรวจจ่ายเงินเดือน โดยประมาณ 944 กว่าคน

  1.3.13 การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการและลูกจ้างประจ�า จากจ�านวน

ขา้ราชการและลกูจ้างประจ�าทีเ่คยมอียูเ่ดมิ 5,118 คน แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั ตัง้แต ่1 มถิุนายน 2551-1 ตลุาคม 2560 จ�านวน 2,647 คน คดิเปน็รอ้ยละ 51.72
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  1.3.13 การปรับปรุงเว็บไซต์ของส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเป็นปัจจุบันให้มีความทันสมัย 

สรา้งภาพลกัษณท์ีดี่ใหก้บัองคก์ร ทัง้ในดา้นความสวยงาม ความทนัสมยัของขอ้มูล ความรวดเรว็

ในการใช้งาน และการค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของ WordPress และ  

Responsive Design (ใช้งานได้ทั้ง PC และบน Mobile Device)

 1.4 การพัฒนาระบบงานบุคคล

 เพ่ือการวิเคราะหแ์ละพฒันาระบบงานบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์นโยบาย พนัธกจิและยทุธศาสตร์

ของมหาวทิยาลยั โดยการพฒันาและน�าเครือ่งมอืการพฒันาองคก์รและการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีท่นัสมยัเขา้มา

ใช ้ทัง้ในดา้นการวเิคราะหก์รอบอตัราก�าลงั โครงสรา้งต�าแหนง่ การจดักลุม่งานและสมรรถนะของงาน การประเมนิ

คา่งาน การวิเคราะหแ์ละสง่เสรมิค่านยิมหลกัของมหาวิทยาลยั การวเิคราะห์ระบบคา่ตอบแทนและพฒันาเสน้ทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร วิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามดูแล

มาตรฐานการจัดการบุคคลให้เป็นไปตามกรอบที่ก�าหนด โดยช่วงที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการหลัก ได้แก่ 

  1.4.1 การเขา้สูต่�าแหนง่ทีส่งูขึน้ของพนกังานมหาวทิยาลยัสายปฏบัิตกิารกลุม่ปฏบัิติการและวชิาชพี ให้

ด�ารงต�าแหน่งในระดับเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง

  อันเป็นการด�าเนินการตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการแต่งต้ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพด�ารงต�าแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเช่ียวชาญระดับสูง  

พ.ศ. 2558 และประกาศจุฬาฯ เร่ืองผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน  

ทีใ่ช้ขอก�าหนดต�าแหนง่เชีย่วชาญระดับต้น เชีย่วชาญระดบักลาง และเชีย่วชาญระดบัสงู พ.ศ. 2560 โดยไดก้�าหนด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาการเข้าสู่ต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ เชี่ยวชาญระดับต้น (ระดับ P6) ระดับกลาง (ระดับ P5) และระดับสูง (ระดับ P4) 

  1.4.2 การน�าระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

   ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดนโยบายเร่ืองการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิผล เพ่ือตอบสนอง

ตอ่วสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั น�ามาซ่ึงการก�าหนดคา่นยิมหลกัและสมรรถนะในการท�างานและการบรหิารจัดการ

บุคลากร ซึ่งจ�าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่จะน�ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง (High Performance Organization-HPO) มีกระบวนการบริหารจัดการด้านงานบุคคลเป็นงาน

เชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายของมหาวิทยาลัย

   การก�าหนดค่านิยมหลักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 773  

วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบก�าหนดค�าภาษาไทยว่า “น�า้หน่ึงใจเดียวกัน มุ่งม่ันความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม 

คิดและท�าเพื่อสังคม” ส่วนค�าภาษาอังกฤษทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้พิจารณาเห็นว่าค�าแต่ละค�า

ควรมทีีม่าทีไ่ป (Story) สามารถอธบิายได ้สรา้งการจดจ�าใหก้บับคุลากรไดง้า่ยขึน้ และไดก้�าหนดค�าภาษาองักฤษ

ที่เหมาะสม ดังนี้
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ค่านิยมหลัก (ภาษาไทย) ค่านิยมหลัก (ภาษาอังกฤษ)

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน Team Spirit

มุ่งมั่นความเป็นเลิศ Excellence

ชูเชิดคุณธรรม Integrity

คิดและท�าเพื่อสังคม Social-mindedness

  

   ส่วนการด�าเนินโครงการ Competency–based Development ซึ่งก�าหนดขึ้นตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดสมรรถนะในมาตรฐานประจ�าต�าแหน่งงาน (Job Description) 

ไปแล้วน้ัน แบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการจัดท�า core competency ท่ีใช้กรอบแนวความคิด

จาก core values เป็นหลัก ระยะที่สองเป็นการจัดท�า managerial competency โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

จาก 3 ส่วนหลัก ((1) Position Classification Description (มาตรฐานต�าแหน่งงาน) ส�าหรับระดับ P3-P6 (2) 

Assignment Sheet ของผูค้รองต�าแหนง่ P3-P6 ในต�าแหนง่บรหิารจดัการ และ (3) เกณฑแ์ละผลการประเมนิค่า

งาน) น�ามาเปรียบเทียบและปรับปรุงเพ่ือก�าหนดสมรรถนะองค์กร ระยะท่ีสามเป็นการจัดท�า functional competency 

โดยศึกษาวิเคราะห์และจัดท�าเป็น job family ตาม occupational group และจัดท�าเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ 

(Competency Dictionary) 

  ระบบสมรรถนะ (Competencies) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. Core Competencies (สมรรถนะหลัก) 

เป็นกรอบสมรรถนะที่สะท้อนแนวปฏิบัติหรือพฤติกรรมการท�างานร่วมกันท่ีจะท�าให้

มหาวทิยาลยัสามารถกา้วไปสูค่วามเปน็เลศิในสงัคมไทยและในระดบันานาชาต ิประกอบด้วย

• น�้าหนึ่งใจเดียวกัน (Team Spirit)

• มุ่งมั่นความเป็นเลิศ (Excellence)

• ชูเชิดคุณธรรม (Integrity)

• คิดและท�าเพื่อสังคม (Social-mindedness)

2. Managerial Competencies (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) 

เป็นกรอบสมรรถนะที่สะท้อนแนวปฏิบัติร่วมกันในการบริหารส่วนงาน หน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

• การมีวิสัยทัศน์และการวางแผน (Visionary & Strategic planning)

• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

• การพัฒนาบุคลากร (Developing & Coaching Others)

• การบริหารทรัพยากร (Resource Management)

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
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3. Functional Competencies (สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่) 

เปน็กรอบสมรรถนะทีส่ะทอ้นแนวปฏบิตัคิวามสามารถทีแ่ตกตา่งกนัตามขอบเขตหนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น

• กลุ่มวิชาชีพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• กลุ่มวิชาชีพการบัญชี

• กลุ่มวิชาชีพการเงิน

• กลุ่มวิชาชีพการพัสดุ

• กลุ่มวิชาชีพบุคคล

  1.4.3 โครงการ Talent Development

  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีศักยภาพท่ีจะเติบโตเพ่ือรับผิดชอบงานท่ีท้าทายมากข้ึนได้รับการเตรียม

ความพร้อมเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานใหม่เมื่อมีโอกาสได้ทดแทนต�าแหน่งงานท่ีว่างลง ท้ังนี้  

ยังยึดตามกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ โดยท่ีต้องการสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีโอกาส

พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถโดดเด่นให้มีก�าลังใจในปฏิบัติงาน มองเห็นโอกาสก้าวหน้า ได้รับการเตรียม

ความพร้อมผ่านกระบวนการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะ โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการระดับ P6 

และ P7 ที่มีผลงานและศักยภาพโดดเด่น ให้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฏิบัติแบบ Action Learning เพื่อเพิ่มพูน

ขีดความสามารถให้รอบด้านตามกรอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาพัฒนาสองปี และจะด�าเนินการ

คัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆ สองปี 

  1.4.4 โครงการ HR Informatics : 3E  (Employee, Engagement and Effectiveness)

  เพื่อให้ได้มีบุคลากรที่เป็นคนดีและเก่ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท�างานด้วยความทุ่มเทและ

เป็นสุข มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�าโครงการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนทุกระดับ เพื่อช่วยสะท้อน

ให้เข้าใจความคิดเห็นที่บุคลากรมีต่อส่วนงาน/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการท�างานของตนเองและทีมงาน เป็นแนวทางช่วยยกระดับสู่การเป็นองค์กร

ในระดับสากล โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา (Third Party) จัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันและความคิดเห็น 

Employee Engagement Survey 2017 ซึ่งผลส�ารวจจะเปรียบเทียบกับคู่เทียบองค์กรภายนอก และสะท้อน

ปจัจยัหลกัระดบัความผกูพนั (Engagement) สภาพแวดลอ้มในการท�างาน (Enablement) บรรยากาศการท�างาน

ตามสมรรถนะหลักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรายงานผลสุดท้ายคาดว่าจะอยู่ในเดือนธันวาคม 2560 พร้อม

เอกสารรายงานให้แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลสรุปภาพรวมรายส่วนงาน/หน่วยงาน

2 การพัฒนาระบบกายภาพ

  สรุปผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบกายภาพในรอบปี จ�าแนกเป็น ข้อมูลด้านกายภาพของ 

มหาวิทยาลัย งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และงานก่อสร้างอาคารใหม่ ดังนี้
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 2.1 ข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

  ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ จ�านวนอาคาร และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ดังนี้

  2.1.1 พื้นที่ จำาแนกตามประโยชน์การใช้สอย

ประเภทการใช้สอย  พื้นที่ (ตารางเมตร) ร้อยละ

1.  การศึกษา 948,952.09 50.5

					1.1		เขตการศึกษา 539,832.09 28.7

					1.2		เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ 272,480.00 14.5

					1.3		เขตที่พักอาศัย 136,640.00 7.3

2.  ส่วนราชการอื่นยืมใช้ 337,607.91 18.0

3.  ส่วนผลประโยชน์ 592,000.00 31.6

รวมที่ดินในเขตปทุมวัน 1,878,560.00 100.0

 2.2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

  ในรอบระยะเวลา 1 ป ีมรีายการปรบัปรงุ/ซอ่มแซมอาคารสว่นกลางของมหาวทิยาลยั จ�าแนกเปน็รายการ

ประเภทต่างๆ จ�านวน 23 รายการ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนี้

  2.2.1 งานปรบัปรงุ/ซอ่มแซมอาคารสว่นกลาง จ�านวน 15 รายการ ในจ�านวนนีม้รีายการปรบัปรงุฉกุเฉนิ

ของอาคารสถานที่ส่วนกลาง จ�าแนกเป็นอีก 33 รายการย่อย

  2.2.2 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จ�านวน 2 รายการ

  2.2.3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 รายการ

 2.3 กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารกายภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีการให้บริการการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ในอาคารส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

 - อาคารเรียนรวมที่ให้บริการส�าหรับการเรียนการสอน จ�านวน รวม 55,700 ชั่วโมง

 - อาคารทีใ่หบ้รกิารส�าหรับการประชมุ สมัมนา งานพธิกีารตา่งๆ จ�านวน 17 อาคาร รวม 16,300 ชัว่โมง

 2.4 โครงการตามยุทธศาสตร์

 1) โครงการการประกนัภยัอาคารสถานทีใ่นเขตการศกึษาในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 209 อาคาร และ

พื้นที่ต่างจังหวัด จ�านวน 51 อาคาร 

 2) โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

  - โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศภายในโครงการรักษ์ป่าน่าน สนองพระราชด�าริ จังหวัดน่าน 30,000 ต้น

  - โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยและบริเวณข้างเคียง 28,000 ต้น
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 2.5  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญของการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อ

สื่อสาร ปัจจุบันมีส�านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการด�าเนินงาน ประกอบด้วย การดูแลโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ดา้นระบบ และดา้นบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และการด�าเนนิโครงการทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัย

 2.5.1 การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบ และด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

−	การเชื่อมต่อสู่ภายนอก ด้วยช่องสัญญาณขนาด 1 Gbps 11 ช่อง ซึ่งสามารถให้บริการได้

อย่างต่อเนื่อง แต่ละช่องสัญญาณสามารถท�างานทดแทนกันได้ 

−	ระบบเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการศึกษารวมร้อยละ 92.68

−	ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีปริมาณการรับส่งในแต่ละเดือนกว่า 3.5 ล้านฉบับ 

−	ให้บริการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการเปิดใช้งานอยู่บนระบบกว่า 278 Guest OS 

−	งานควบคุมและรายงานการใช้เครือข่าย ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการควบคุมการใช้งานเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  (2) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

−	ปรับปรุงเสถียรภาพระบบ REG.Chula ร่วมกับส�านักงานการทะเบียน ทดสอบ

ประสิทธิภาพระบบและปรับแต่งค่า parameter ให้มีความเหมาะสมและสมดุล ท�าให้

สามารถให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 2 ภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2559 

และ 4 ม.ค. 2560

−	ปรับปรุงประสิทธิภาพและย้ายระบบ Blackboard ขึ้นสู่ Cloud Base ร่วมกับศูนย์

นวัตกรรมการเรียนรู้ แล้วเสร็จวันท่ี 9 ส.ค. 2560 เพ่ือให้ระบบมี features และ functions 

ใหม่ๆ

−	โครงการระบบ Video streaming เพ่ือเผยแพร่วิดีโอด้านวิชาการ วิจัย และข่าวสารต่างๆ 

โดยสามารถใช้งานผ่าน URL : http://netcast.it.chula.ac.th

  (3) ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

−	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อทดแทนเครื่องเก่าของหน่วยงานภายใน

ส�านักงานมหาวิทยาลัย โดยได้ด�าเนินการจ�านวน 100 เคร่ือง เสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน 2560

−	บริการดูแลและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้ง Hardware และ  

Software ในส่วนของส�านักงานมหาวิทยาลัย มีการบริการทั้งหมด 976 ครั้ง

−	บริการแอคเคานท์ช่ัวคราว มีการพิมพ์แอคเคานท์์ช่ัวคราวรวมท้ังหมด 17,900 แอคเคานท์
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บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเปิดให้บริการ 4 แห่ง ที่อาคารพินิตประชานาถ 

อาคารหอพักนิสิต อาคารจามจุรี 9 และอาคารจุฬาพัฒน์ 13 มีการใช้งานท้ังสิ้นกว่า 

23,560 ครั้ง 

−	บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 4 มีสถิติการใช้ 135 ครั้ง 

−	บริการใหค้วามชว่ยเหลอืผูใ้ช้งาน ตอบค�าถามทางโทรศพัท์ 2982 ครัง้ เคานเ์ตอร ์999 ครัง้

−	การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

−	การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม 4 ครั้ง

 2.5.2 การดำาเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  (1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการจัดท�า Student Journey โดยการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลจัดท�าแผนภาพอย่างครบวงจรเพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตของนิสิตทุกด้าน ตั้งแต่วันแรกจนถึงจบ

การศึกษา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการ

  (2) เพือ่สนนัสนนุการวจิยั ไดแ้ก ่โครงการจดัท�า Business Requirements ส�าหรบัระบบบรหิาร

งานวิจัย ร่วมกับส�านักบริหารวิจัย เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ส�าหรับรองรับการบริหาร

งานวิจัย

  (3) เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ และการส่ือสาร ได้แก่ โครงการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้

ภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์ RANSOMWARE

  (4) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด้วย การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ส�าหรับห้อง Data Center จัดหาอุปกรณ์ access point ทดแทนของเดิม ปรับปรุงระบบส�ารองข้อมูล โครงการ

ระบบเครือข่ายไร้สายอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล e-mail ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

ระบบบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศส�าหรบัศนูยข์อ้มลู ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

surveillance ครั้งที่ 1

  (5) เพือ่สนบัสนนุงานบรหิารจดัการ และธรรมาภบิาล โดยจดัท�าโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

กลาง Data Gateway เพื่อใช้งานจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงปฎิบัติภายในมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร 

โครงการบัตรประจ�าตัวนิสิตโดยคัดเลือกธนาคารที่มีความแกร่งแข็งทางการเงินและเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเข้า

ด�าเนินงาน โครงการพฒันาการบรหิารจัดการงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL โครงการระบบ

กล้อง CCTV

  (6) สนับสนุนนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)  

โดยการจดัหาโปรแกรมปอ้งกนัมลัแวร ์ส�าหรบันสิติและบคุลากรจฬุาฯ Trend Micro เปน็ไลเซน็สแ์บบ Campus 

Agreement
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3 การจัดการทรัพย์สิน

 มหาวทิยาลัยด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยส์นิ โดยแบ่งเป็น การจดัการทรพัยส์นิทางการเงนิ ด�าเนนิการ 

โดยศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน และส�านักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และการจัดการ 

ทรัพย์สินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์ ด�าเนินการโดยส�านักงานจัดการทรัพย์สิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 3.1 การจัดการทรัพย์สินทางการเงิน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและมีความมั่นคงทางการเงิน  

จึงไดก้�าหนดพันธกจิทีจ่ะจดัหาผลประโยชนจ์ากเงนิรายไดใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ เกดิผลประโยชนส์งูสดุ ภายใต้นโยบาย

และขอ้จ�ากดัในการหาผลประโยชนจ์ากเงนิรายได้และภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได ้และมกีารทบทวนปรบัปรงุให้

เหมาะสมเปน็ระยะ ๆ  ตามบริบททีเ่ปล่ียนแปลงไป ทัง้ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ และเป้าหมายยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย

 การจัดการทรัพย์สินทางการเงินหรือการบริหารเงินรายได้นั้น มีทั้งส่วนที่มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

บรหิารเอง  และสว่นทีบ่รหิารผา่นกองทนุสว่นบคุคล จฬุาฯ ซึง่บรหิารจดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ภายใต้นโยบายและข้อจ�ากัดในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด และเพื่อให้การ 

จัดการทรัพย์สินทางการเงินหรือการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด 

มหาวิทยาลัยจึงให้ความส�าคัญเก่ียวกับการวางแผนความต้องการใช้เงิน และการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดสัดส่วนการถือครองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งมีการก�าหนด 

เป้าหมายตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละปี 

 ในปี 2560 มหาวิทยาลัย มีกองทุนส่วนบุคคล จุฬา 3 ประเภท ได้แก่ 

 1) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) 

 2) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น

 3) กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง 

 กองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ ทั้ง 3 ประเภท มีนโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน และรองรับ

การจัดสรรเงินลงทุนส�าหรับระยะเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับเงินลงทุนระยะส้ันๆ เป็นทางเลือกทดแทนเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ ในขณะท่ี 

กองทุนตราสารหน้ีเพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้นและกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) เป็นการลงทุน

ระยะยาวประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป 

 การบริหารทรัพย์สินทางการเงินในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลประสบความส�าเร็จในระดับที่น่าพอใจ 

โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด และสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

จากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาฯ ต่าง

ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ มากขึ้นตามล�าดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  

เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ มีท้ังส้ิน 30,136.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 24,527.31 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2559
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 เพือ่เปน็การเพิม่เติมทางเลอืกในการลงทนุ มหาวทิยาลยัไดจั้ดตัง้กองทนุเพิม่ขึน้อกี 1 ประเภท คอื กองทนุ

ส่วนบุคคลจุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้ระยะกลาง (Medium Term Fixed Income Fund : M-FIXED) อายุเฉลี่ย

ของตราสารในกองทุนคือประมาณ 2 ปี และนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน

ในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเงินลงทุนของคณะและส่วนงานต่างๆ และช่วยลด 

ข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถลงทุนได้โดยตรง รวมท้ังข้อจ�ากัดเรื่องบุคลากรในการติดตามการลงทุน 

ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้ระยะกลางนี้ เริ่มต้นบริหารตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนา ปรับปรุงระบบการลงทุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดระยะเวลาการ

ด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบให้สามารถท�ารายการโอนหน่วยลงทุนออกจากผู้ถือหน่วย (Unit Holder) ที่เคยมีการ

ลงทนุอยูแ่ลว้ (Transfer Out) ไปลงทนุยงัผูถ้อืหนว่ยรายใหม ่(Transfer In) โดยทีส่ว่นงานไมต่อ้งท�าการขายหนว่ย

ลงทุนและโอนกลับเข้าไปท�าการซื้อในผู้ถือหน่วยใหม่ที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 2. พัฒนาช่องทางการรับค�าสั่งซื้อแบบ Re-investment เงินปันผลที่คณะ/ส่วนงานจะได้รับ เพื่อน�าไป

ลงทนุตอ่เนือ่งในกองทนุสว่นบคุคล จฬุาฯ ประเภทตา่งๆ แบบอตัโนมตั ิโดยทีค่ณะ/สว่นงานไมต่อ้งโอนเงนิปนัผล

ที่ได้รับกลับเข้ามาในบัญชีจองซื้อกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ อีกครั้ง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการด�าเนินการ อันจะ

ส่งผลให้การบริหารเงินมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 3.2 การจัดการทรัพสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์ 

  มหาวิทยาลัยด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สิน โดยผ่านส�านักงานจัดการทรัพย์สินซ่ึงเป็นหน่วยงาน

บรหิารจัดการและจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิทีเ่ปน็ทีด่นิและอสงัหารมิทรพัยข์องมหาวทิยาลยัในเขตจดัการ

ทรัพย์สินบริเวณเขตปทุมวันและบริเวณอื่นๆ โดยการให้เช่าท่ีดิน (Landlord) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

(Developer) รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการ

ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

  3.2.1 ผลการดำาเนินงานในภาพรวม

  การด�าเนินภารกิจหลักในการจัดหาประโยชน์บนที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณพื้นที่นอกเขต 

การศึกษาโดยรอบ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ท่ีดิน และน�าเงินรายได้กลับคืนมาสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยมิต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน 

แต่เพียงอย่างเดียว อันสอดรับกับยุทธศาสตร์สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) 

ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 สามารถจัดหารายรับรวมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงรายรับสุทธิ

เหนือกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน จ�าแนกตามแหล่งที่มาของรายรับได้ ดังนี้

   1) ทีด่นิ-อาคารพาณชิย/์อาคารพเิศษ ไดแ้ก่ สว่นบรหิารกจิการสยามสแควร ์สว่นบรหิารกจิการ

เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน และส�านักงาน (ส่วนกลาง) คิดเป็น 33.02% ของรายรับรวม

  2) โครงการพฒันาทีดิ่นทีม่หาวทิยาลยัลงทุน ไดแ้ก ่สว่นบรหิารกจิการตลาดสามยา่น สว่นบรหิาร

กิจการจัตุรัสจามจุรี ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน ส่วนบริหารกิจการอาคาร
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พิเศษ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ และโครงการพัฒนาหมอน 56-57 (Stadium One) คิดเป็น 46.27% 

ของรายรับรวม

  3) โครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนลงทุน ได้แก่ อาคารเอ็ม บี เค โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 

อาคารมั่นคงเคหะการ อาคาร U-Center อาคาร Center Point of Siam Square โรงแรมวรบุระรีสอร์ทแอนด์

สปา (หัวหิน) โครงการ Zy Walk โครงการ I’m Park โครงการ People Park โครงการหมอน 21-22 (สามย่าน 

มิตรทาวน์) และโครงการ Block L-Phase 2 (อาคารสยามกิตติ์ ระยะที่ 2) คิดเป็น 20.72% ของรายรับรวม

  3.2.2 ความคืบหน้าโครงการพัฒนา

  ในปจัจบุนัมโีครงการพฒันาทีอ่ยูร่ะหวา่งการด�าเนนิการหลายโครงการ แบง่เปน็โครงการในพืน้ที่

สวนหลวง-สามย่าน 4 โครงการ และโครงการในพื้นที่สยามสแควร์ 2 โครงการ มีสรุปความความคืบหน้า ดังนี้ 

  (1) สวนหลวงสแควร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนจุฬาฯ ซอย 5 ถนนพระราม 1 มีลักษณะเป็นอาคาร  

2 ชั้น 172 คูหา และอาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 อาคาร เป็นการบูรณะปรับปรุงอาคารพาณิชย์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

(Transitional Period) โดยเป็นการพัฒนาระยะสั้น 10 ปี ปัจจุบันขายพื้นที่ไปได้กว่า 87.21%

  (2) STADIUM ONE (โครงการหมอน 56-57) ตัง้อยูบ่รเิวณถนนบรรทดัทองตดัถนนพระรามที ่1 

บนเน้ือทีก่ว่า 10 ไร่ มแีนวคดิการพฒันาโดยการบรูณะปรบัปรงุอาคารพาณชิย ์(เดมิ) 169 คหูา ใหเ้ป็น Lifestyles 

Sport Community ภายใต้แนวคิด “Stadium of Life” ซึ่งเป็นศูนย์รวมค้าปลีกกีฬาและไลฟ์สไตล์ของคนรัก

สุขภาพและการออกก�าลังกายที่ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี

บริษัท เดอะ สปอร์ต โซไซตี้ จ�ากัด เป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการ และมีก�าหนดเปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการในเดือนธันวาคม 2560

  (3) สามยา่น มติรทาวน ์(โครงการหมอน 21-22) ตัง้อยูบ่รเิวณมมุถนนพญาไท-พระราม 4 บนพืน้ท่ี

ขนาด 220,000 ตารางเมตร มีแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบ Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า 

อาคารส�านักงาน และที่พักอาศัย (โรงแรมและคอนโดมิเนียม) โดยมีบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด และบริษัท 

เกษมทรัพยภั์กด ีจ�ากดั เปน็ผูล้งทนุพฒันา ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งด�าเนินการกอ่สรา้ง คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารประมาณ

ปลายปี 2562
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  (4) โครงการพัฒนาหมอน 33 ตั้งอยู่บริเวณอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ ซอย 9 ขนาด

พืน้ทีก่วา่ 13 ไร ่มีแนวคดิการพัฒนาเปน็อาคารรปูแบบผสม (Mixed Use) ประกอบดว้ย Co Creation Business 

ท่ีพักอาศัย พ้ืนท่ีร้านค้า และท่ีจอดรถ โดยก�าหนดแผนการก่อสร้างภายในปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี 

และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2564

  (5) อาคารสยามกิตติ์ ระยะที่ 2 (โครงการ Block L, Phase 2) ตั้งอยู่บริเวณถนนอังรีดูนังค์  

รูปแบบโครงการ Block L แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อาคารส่วนฐาน (Podium) เป็นพื้นที่ค้าปลีกและ

สถาบันกวดวิชา ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้ว โดยใช้ชื่อว่าอาคารสยามกิตติ์ และระยะที่ 

2 อาคารสูง (Tower) เป็นการก่อสร้างอาคารในส่วนต่อขยายจากชั้นที่ 11 โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นโรงแรมซึ่งให้

บริการในรูปแบบ Limited-Service Hotel ขนาด 400 ห้อง ปัจจุบันได้ผู้สนใจพัฒนาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขอ

อนุมัติผู้ลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
  (6) โครงการ Siam Scape (Block H) อยู่บริเวณติดถนนพญาไท มีแนวคิดการพัฒนาเป็นอาคารรูปแบบ
ผสม (Mixed Use) ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการศึกษา (Learning Space) พื้นที่ร้านค้า (Retail) อาคารส�านักงาน 
(Office) และพ้ืนที่จอดรถ (Parking Node) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีเขตพาณิชย์บริเวณ
สยามสแควร์ซ่ึงจะพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสยามสแควร์ ซอย 7 ให้เป็น Walking & Shopping Street อย่างเต็มรูปแบบ 
โดยก�าหนดแผนการเริม่กอ่สรา้งภายในป ี2561 ระยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 2 ป ีคาดวา่จะสามารถเปดิใหบ้ริการ
ได้ปลายปี 2563

  3.2.3 การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  จัดท�าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 โครงการ ดังนี้ 
  (1) โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชย์ บริเวณสวนหลวง – สามย่าน  
(Master Plan) โดยมอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและ 
ทบทวนแผนแมบ่ทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทัศนก์ารพฒันาองค์กรของมหาวทิยาลยั และเปน็หนึง่ในพืน้ทีซ่ึง่สามารถ
น�ายุทธศาสตร์การบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สร้างคน (Human Capital) สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge & Innovation) สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation) และก้าวไกลในสังคมโลก (Global 
Benchmarking) มาสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีแนวคิดในการพัฒนาให้เกิดความเป็นย่านและชุมชนเมือง ส่งเสริม
ธุรกิจสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนในอนาคต
  (2) โครงการบริการวิชาการ เรื่องการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Chula Smart City ส�านักงาน
จัดการทรัพย์สินร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการสนับสนุน
การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ซึ่งจัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย โดยใช้ชื่อโครงการ
ว่า เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ หรือ Chula Smart City ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ถึง  
30 ธันวาคม 2561 เพ่ือน�าเสนอแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนหลวง-สามย่านให้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบเมืองอัจฉริยะ มีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินสูงสุดในด้านการพัฒนาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นพ้ืนท่ีนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน 
ของเศรษฐกจิและความรู้ รวมถงึสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบทางธรุกจิ-สงัคมใหม ่และเมอืงอจัฉรยิะทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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ท�าใหป้ระชาชนทีอ่าศัยอยูภ่ายในและโดยรอบมคีวามเป็นอยูแ่ละชีวติท่ีดข้ึีน อนัสอดคลอ้งกบันโยบาย ในการสรา้ง 
“รายได้ที่ยั่งยืน” ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับประชาคมและสังคม ทั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็น 
1 ใน 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 จากทั้งหมด 16 ทีม

  (3) โครงการอุทยานและถนน 100 ปี จุฬาฯ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาพ้ืนที่ 28 ไร่ ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยให้เป็นสวนสาธารณะแบบ  
Community Park ปลูกพืชพ้ืนถ่ินหลากหลายชนิดตามแนวคิด “ป่าในเมือง” มีการออกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีหน่วงน�า้ 
ของเมือง มีแนวพื้นที่รับน�้า (Rain Garden) และระบบระบายน�้าใต้ดิน ส่วนโครงการถนน 100 ปี จุฬาฯ มีการ
ปรับพื้นที่ถนนจุฬาฯ ซอย 5 ให้เป็นถนนที่มีต้นไม้ร่มรื่น มีทางเดินและทางจักรยาน เพ่ือมอบเป็นของขวัญและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาคม ชุมชน และสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
หลายรูปแบบ โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
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  (4) โครงการหอนิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช จัดสร้างขึ้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อเป็นหอนิทรรศการเผยแผ่พระเกียรติคุณและ
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติด้านการทรงงานและพระราชกรณียกิจ และเป็นแหล่งข้อมูลดิจิทัลเก่ียวกับพระราชอัจฉริยภาพ 
พระราชปรีชาญาณ แนวพระราชด�าริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีการน�าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

4 การด�าเนินงานในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลยัมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะขยายโอกาสทางการศกึษา พัฒนาและแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้บัภมิูภาค 
โดยมีการด�าเนินงานในหลายด้าน ทั้งการท�าวิจัย การบริการวิชาการ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ 
ชมุชนในพ้ืนทีภ่มูภิาค การจัดต้ังศนูยห์รือเครอืข่ายเพือ่ใชป้ระสานการท�างาน รวมถึงจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยการด�าเนินงานหลักอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยมอบหมายให้ศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ด�าเนินกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และมีส�านักวิชาทรัพยากร
การเกษตรจัดการเรียนการสอนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยสรุปมีผลการด�าเนินงานในรอบปี ดังนี้

 4.1 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

  ปัจจุบันดูแลพื้นที่การด�าเนินงานในภูมิภาค 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 
•	สถานวีจัิยและถา่ยทอดเทคโนโลยผีาสงิห ์(ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละบริการวชิาการ เครอืข่ายแหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
•	สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน (สถานีวิจัยบริการคัดเลือกและบ�ารุงพันธุ์สัตว์) 

ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
•	โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ต.ช�าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 4.1.1 ผลการดำาเนินการสำาคัญ ในพื้นที่ภูมิภาค จังหวัดน่าน
  ในพื้นที่จังหวัดน่าน การด�าเนินงานมุ่งสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ของจุฬาฯ ให้เป็น 
“ต้นแบบ” โดยการผสานความเชี่ยวชาญของจุฬาฯ ในศาสตร์ความรู้สาขาต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของชมุชน เกดิเปน็แผนวชิาการภมูภิาค แลว้จงึสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงาน
ต่างๆ ด�าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองในฐานะหน่วยวิชาการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ผลการด�าเนินงานจ�าแนกเป็น 7 หัวข้อหลัก
  1) ต้นแบบการศึกษาและพัฒนาความม่ันคงและความปลอดภัยทางอาหารโปรตีนจากสัตว์ 
เพื่อสร้างศักยภาพด้านอาหาร และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูง เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการคัดเลือกสายพันธ์ุ การบ�ารุงพันธ์ุสัตว์ การสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์ รวมท้ังการจัดการฟาร์มท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สรุปผลการด�าเนินงานหลักๆ อาทิ โครงการศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน  

ในปีนี้มีลูกสุกรรับบริการน�้าเชื้อ 28,981 ตัว ขยายพื้นที่ให้บริการ ก่อสร้างศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสม
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ผสาน โครงการผลติแพะพนัธุน์ม/เนือ้ จดัโครงการสรา้งอาชพีทางเลือกและสรา้งเครอืขา่ยเกษตรกรบา้นหว้ยลอย  

อ.บอ่เกลอื จ.น่าน รว่มกบัศนูยภู์ฟา้พฒันา อบรมการเลีย้งแพะเบือ้งตน้ใหก้บัผูถ้กูคมุประพฤต ิการอนรุกัษโ์คแดง

พ้ืนเมืองน่านได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการประกวดโคแดง ส่งเสริมการเล้ียงกบอบรมให้แก่เกษตรกรชุมชนท้องถ่ิน  

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�าซ่ึงเริ่มปี 2559  

ในรูปแบบกิจกรรมสร้างอาชีพในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 8 ต.เมืองจัง เพ่ือการบริโภค จ�าหน่ายเป็นไก่เน้ือหรือลูกไก่ ปุ๋ยคอกมูลไก่ 

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยด�าเนินงาน Mobile Unit ให้ค�าปรึกษา/ตรวจสุขภาพสัตว์ ห้องปฏิบัติการอาหาร

ปลอดภัยท�าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า 172 ตัวอย่าง

  2) ตน้แบบการศกึษาและพฒันานเิวศวทิยาและ

วัฒนธรรมพื้นถิ่น ด�าเนินการหลายโครงการ อาทิ โครงการร่วมใจ

ปลูกป่านิเวศภูเขาภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน ใช้กล้าไม้พื้นถิ่น 

30,000 ตน้ โครงการปลกูต้นหวา้แซมปา่ การประชมุสมัมนา “รกัษ์

ป่าน่าน” ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ในรูปแบบการบรรยาย 

และนิทรรศการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี เสดจ็พระราชด�าเนนิเปน็ประธานการประชมุฯ โครงการปลกู

ป่ารับฝน ปลูกคนรักษ์ป่า ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน ณ พื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม บ้านห้วยมะหลอด ห้วยตาบงู ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 

สถานีวิจัยฯ ไหล่น่าน และสถานีวิจัยฯ ผาสิงห์ การเพาะพันธ์ุกล้าไม้

วงศ์ไม้ยาง สนับสนุนต้นกล้า 46,000 ต้น ไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ  

ปลกูไผแ่ซมปา่ เพือ่รวบรวมพันธกุรรมไผ ่ใชป้ระโยชน์ด้านการศกึษา

วิจัย โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา ป่าเสื่อมโทรมบ้านนาซาว 

85 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน โครงการปลูกมเหสักข์ รักษ์พรรณ

มัจฉา ใต้ร่มพระบารมี ภายใต้โครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์

นวมินทรานุสร ร่วมกันปลูกสัก 2,500 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาน�้าจืด 

20,000 ตัว



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560 133

  3) การดำาเนนิการแผนวชิาการภมูภิาค ในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ จดัการเรยีนการสอน e-Learning 

ในปน้ีีม ี16 รายวชิา ด�าเนนิการระบบเครอืขา่ยวชิาการภมูภิาค จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จดัท�าเสน้ทางเดนิศกึษา

ธรรมชาติเวียงป้อ ในพื้นที่ป่าสถานีวิจัยฯ ไหล่น่าน dารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น อนุรักษ์และ

รวบรวมพันธ์ุสมุนไพร ส่งกลับคืนธรรมชาติ ด�าเนินการพ้ืนท่ีอนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพืชประจ�าถ่ิน  

คือ มะไฟจีน หว้า ไผ่เป๊าะ ไผ่ลวก และไผ่ซาง และจัดกิจกรรม “มเหศักดิ์พฤกษานุรักษ์นวมินทรานุสร”

  4) โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรม ร่วมกับชุมชน นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 

นาฏยศิลป์ไทย โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏยศิลป์ดนตรีไทย เมืองน่าน โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินน่าน 

“สืบสานพ่อชายฟ้อนดาบลายเชิง แม่ญิงงามเลิงฟ้อนล่องน่าน” ร่วมกับกลุ่มพุทธศิลป์ และส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดน่าน 

  5) การจัดบริการวิชาการสู่ภูมิภาค ขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสู่ท้องถิ่น ผสานการเรียน

การสอน การวจิยั และบรกิารวชิาการสูท่อ้งถิน่ เพือ่ชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรของทอ้งถิน่ ในลกัษณะความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในจุฬาฯ 5 กิจกรรม ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 8 กิจกรรม และโดยศูนย์เครือข่ายฯ 6 กิจกรรม

  6) หน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และการบริการการใช้พื้นที่ภูมิภาค 15 กลุ่ม

  7) การร่วมกิจกรรมในพื้นที่ภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมหลักของจังหวัดน่าน 4 กิจกรรม
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 4.1.2 ผลการดำาเนินการสำาคัญ ในพื้นที่ภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
  มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่รองรับการด�าเนินกิจกรรมของส่วนงานต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมี 9 อาคาร ท้ังอาคารอเนกประสงค์ อาคารบริการ และหอพัก มีผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ อาทิ
  1) สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�าริ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ อพ.สธ.-จฬ.)
  2) ศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน
  3) การฟืน้ฟรูะบบนิเวศทีถ่กูท�าลายลงดว้ยเทคโนโลยขีองจุฬาฯ มกีจิกรรมหลากหลาย อาทิ เพาะ
กล้าไม้วงศ์ไม้ยาง 61,300 ต้น ปลูกป่า 30 ไร่ สร้างฝาย 25 ฝาย อบรมการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
1,376 คน
  4) สร้าง Educational Plot
  5) โครงการวิจัยสู่ภูมิภาคโดยบุคลากรศูนย์ฯ ได้แก่ โครงการจัดท�าแปลงเกษตรอินทรีย์  
การพฒันาการปลกูขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่พือ่ลดตน้ทนุ การพฒันาการผลติหวัเชือ้เอคโตไมคอรไ์รซา การพัฒนาการเพาะ
กล้าไม้วงศ์ยางนา
  6) การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพป่าและระบบนิเวศ และโครงการปลูกหญ้าแฝก: อนุรักษ์ดิน ป้องกันการทลายของหน้าดินและฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อม
  7) จัดบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากจุฬาฯ สู่พ้ืนถ่ิน ขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ 
แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป 6 โครงการ อาทิ กิจกรรมปลูกป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้า-เรียนดู-รู้เพาะ ศคภ. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่าง
พรรณพืช 
  8) การให้บริการการใช้พื้นที่แก่หน่วยงานต่างๆ 45 งาน อาทิ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
จัดการประชุมรายงานผลการด�าเนินงานของเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกและอบรมพัฒนาเครือข่ายคนรักษ์แฝก 
โครงการเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ รักษ์ชุมชนแก่งคอย คณะสหเวชศาสตร์
  9) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ ผู้แทนจาก University of Liverpool เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ
ศูนย์เครือข่ายฯ ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานชีวมวล และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ Participants of CU-KU-SIT Science Camp ซ่ึงเป็นความร่วมมือ
กันระหว่าง จุฬาฯ Kansai University และ Shibaura Institute of Technology ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 4.2 สำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

 จดัตัง้ข้ึนเพ่ือเปน็แหลง่ความรูแ้ละแหลง่อา้งองิดา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตร มภีาระหนา้ทีใ่นการ
จัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต การบริการวิชาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง การทะนุบ�ารุง 
ศลิปวฒันธรรม โดยมกีารจดัการเรยีนการสอน รอ้ยละ 50 ในพืน้ทีภ่มูภิาค จ.นา่น และการวจิยับางสว่น จ.สระบรุี
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 สถานภาพการใช้พื้นที่น่าน แบ่งเป็น การจัดการเรียนการสอนร้อยละ 50 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โครงงานปริญญาบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ และ 

วิพุทธิยาจารย์อาสา และพื้นท่ีสระบุรี เป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมอาหารสัตว์ 

ปลกูพชือาหารสตัว ์ใชเ้ปน็คลังอาหารสตัวส์�ารอง ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวท์ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากอทุกภยั 

 มีเปา้หมายการเขา้ใชพ้ืน้ที ่คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาสูภ่มูภิาคในรปูแบบทุนจฬุาฯ-พฒันาเกษตร

ไทย ทีจ่งัหวดัน่าน แพร ่อตุรดติถ ์พะเยา เชยีงราย ล�าปาง และสระบรุ ี24 ทนุตอ่ป ีการใช้พืน้ทีซ่ึง่มสีภาพแวดลอ้ม

เอื้อต่อการเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับผลิตเกษตรกรปราดเปรื่อง 

บริการวิชาการที่สร้างและส่งเสริมเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์การเรียนรู้

ให้ได้เรียนรู้ดูงาน  

 ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ น�้าใช้ด้อยคุณภาพและขาดแคลน มีการเลี้ยงปศุสัตว์ใน

บริเวณที่พักอาศัย หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นสับสนในบทบาทและงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัย

 ผลการดำาเนินการสำาคัญ ในพื้นที่ภูมิภาค

 มผีลการด�าเนินงาน ความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก โครงการแลกเปลีย่นนสิติ/นกัศกึษา การประชมุ/

สัมมนา โครงการบริการวิชาการต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

    • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาโดยคัดเลือกนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาในโครงการ

พระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจกัรกมัพชูา ดา้นการศกึษา ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา 2 คน นับเป็นปีที่ 5 ของโครงการและปัจจุบัน

มีนิสิตที่ก�าลังศึกษา 4 คน

    • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ (Summer Exchange Program) กับ National 

Chung Hsing University สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) มกีารศกึษาดูงาน ณ ตลาดไท จ.ปทมุธานี ซึง่เป็นทีแ่ลกเปลีย่น

สินค้าเกษตรจากทุกภูมิภาค ดูงาน ฝึกปฏิบัติงานพื้นที่น่าน ทั้งที่ส�านักวิชาฯ หน่วยงานรัฐเอกชน วิสาหกิจชุมชน

และฟาร์มเกษตรกร

     • จัดการประชุม/สัมมนา อาทิ การสัมมนาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน จ.น่าน ร่วมกัน 8 คณะ/

สถาบัน เพื่อศึกษารูปแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สร้างความร่วมมือด้านการสอน

และการวิจัย

     • โครงการบริการวิชาการต่างๆ อาทิ

     - นิสิตจัดค่าย OCARE อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 6 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ต.ขุนน่าน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน สอนหนังสือ ให้ความรู้ด้านการเกษตร

     - นสิติเขา้รว่มโครงงานกลา้ใหมส่รา้งสรรคช์มุชน (ทมี Double One) ลงพืน้ที ่ณ บา้นเมอืงหลวง 

หมู่ 4 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน มีกิจกรรมหลากหลาย สร้างเกษตรกรต้นแบบ และมีการถอดบทเรียน นับเป็น

จดุเปลีย่นท่ีสร้างผลกระทบต่อวิธคิีด และน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงตนเองของพีน่อ้งเกษตรกรในบ้านเมอืงหลวงเป็น

อย่างดียิ่ง
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     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพื่อการ

ปรับปรุงดิน

     - จดัรบัมอบเตาเผาถา่นเทคโนโลยใีหมแ่ละอบรมโครงการการเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการผลติถา่น

ด้วยเตาเผาถ่านเทคโนโลยีใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรพอเพียง บ้านวังตาว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งนิสิต

เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นปี พ.ศ. 2499 สนับสนุนและจัดสร้าง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และอุปกรณ์อื่น

   - โครงการปลกูขา้วไร่ ประจ�าป ี2560 ณ ศนูยฯ์ บา้นวงัตาว เพือ่เรยีนรูแ้ละการอนรุกัษพั์นธกุรรม

ข้าวไร่ในท้องถิ่น ในปีนี้มีอาจารย์ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศในโครงการแข่งขันออกแบบและ

สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ร่วมปลูกข้าวไร่ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหนอนแคบ ข้าวเหลือง ข้าวงาช้าง  

ข้าวซิวเกลี้ยง ข้าวเสี้ยน

   - โครงการอบรม OCARE ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน่าน ครั้งที่ 4 ณ อาคารหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ โรงสีข้าวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

     - โครงการอบรมการตัดแต่งไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์ฯ บ้านวังตาว มีการลงมือปฏิบัติ

การตัดแต่งไม้ผลของเกษตรกรบ้านวังตาว ณ สวนนายจรูญ อินต๊ะ และนายบุญช่วย ค�า

     - ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตรร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด จัดโครงการเพาะเห็ดถุงเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารในชุมชน แก่ครู นักเรียน เกษตรกร โรงเรียนบ้านน�้าช้างพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

   - บรรยายใหค้วามรู ้เรือ่งการตรวจคณุภาพดนิและจดัปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห ์pH ของดนิใน

โครงการคา่ยยวุวทิยต์ามรอยพอ่อยา่งพอเพยีง แกน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 หอ้งเรยีนพเิศษ จากโรงเรยีนสตรี

ศรีน่าน     

   - โครงการท�าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ซังข้าวโพด) ณ ศูนย์ฯ บ้านวังตาว

     - ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดโครงการตรวจวัดคุณภาพดินและการปรับปรุงดินเพื่อเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร ณ ศูนย์ฯ บ้านวังตาว และได้มีการตรวจวิเคราะห์และประเมินดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดน่าน

     - บรรยายเรือ่งการวเิคราะหต์รวจดนิอยา่งงา่ย ในกจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตร ์ปกีารศกึษา 2560 

แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ของโรงเรียนนาน้อย จ.น่าน ณ สถานีวิจัยฯ ไหล่น่าน

5 หน่วยงานใหม่ที่มีการจัดตั้ง

 สภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติให้จัดตั้ง ศูนย์ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้น โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ (ระดับ 3)  

ในก�ากบัของอธกิารบด ีมพีนัธกจิในการเปน็ศนูยก์ลางการบรหิารจดัการ พฒันา ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และส่ิงแวดล้อม เพือ่ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานตามนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2560-2564 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นความเสี่ยง

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งต่อชีวิตของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมไปถึงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ

การด�าเนินงานที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการแบบแยกส่วน ยังขาดความเช่ือมโยงท่ีจะสนับสนุนส่วนงานในการ

จัดการปัญหา การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

 • พัฒนาและบริหารจัดการระบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ทั้งในส่วนกลางและส่วนงาน

 • เสนอแนะมหาวิทยาลัยเพ่ือก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

 • ตดิตาม ตรวจสอบ และก�ากบัการด�าเนนิงานของสว่นงานและหนว่ยงานตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรการ

และแนวปฏิบัติที่ก�าหนด รวมทั้งวางแนวทางการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อส่วนงานต่างๆ และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

 • ประสานงาน สนับสนุนและใหค้�าปรกึษาแกส่ว่นงานตา่งๆ ในการด�าเนนิการก�าหนดมาตรการปอ้งกนั

และควบคมุอันตรายภายใน เพือ่สง่เสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมท้ังอนัตรายจากอบัุตภิยั

และเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ 

และความช�านาญตามลักษณะงาน เพื่อให้มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน และเรียนรู้มาตรการป้องกันต่างๆ อย่างถูกต้อง

 • เปน็ศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่การบรหิารและด�าเนนิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมพิเศษ

 การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากการด�าเนินภารกิจโดยหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเองแล้ว  

ยังประกอบด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ และจัดท�าภารกิจหลัก ท้ังการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไปได้โดยลุล่วง หน่วยงานเหล่านี้ 

ได้แก่ สภาคณาจารย์ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา ดังมีผลสรุปการด�าเนินงาน

ในรอบปี

 ผลการด�าเนินงานอีกส่วนหน่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดด�าเนินการข้ึนเป็นประเด็นพิเศษเฉพาะปี 

และหัวข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก ซึ่งเป็นสรุปการจัดอันดับในด้านต่างๆ ในรอบปีที่มหาวิทยาลัย 

ได้รับการยอมรับในระดับโลก

1 สภาคณาจารย์

 ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

 1.1 การประชุมสภาคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 1) การประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 21 ครั้ง และสมัยวิสามัญ 1 ครั้ง

 2) การประชุมคณะกรรมการประจ�าสภาคณาจารย์ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารประจ�าสภา

คณาจารย์ คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย์ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกิจการอาจารย์  

คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย ชุดละประมาณ 6-15 คน รวม 61 ครั้ง

 3) การเขา้รว่มประชมุกบัทีป่ระชมุประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย (ปอมท.) 12 ครัง้

 4) การเขา้รว่มประชมุของประธานสภาคณาจารย ์รองประธานสภาคณาจารย ์เลขาธกิารสภาคณาจารย์

และบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 334 ครั้ง

 5) ผู้แทนสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 96 ครั้ง

 1.2 การสัมมนาทางวิชาการ การจัดเสวนา โครงการ และกิจกรรมต่างๆ

 สภาคณาจารย์ได้จัดให้มีการสัมมนา การเสวนา และกิจกรรมที่ส�าคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1 ต.ค. 2559 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธี

ท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ครบรอบขึ้นปีที่ 46

26 มี.ค. 2560 พิธีตักบาตรงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 100 ปี

เม.ย.–พ.ค. 2560 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการคัดเลือก จ�านวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ คือ ศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช  

คณะครุศาสตร์
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30 มิ.ย. 2560 โครงการสัมมนา เรื่อง “ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไหนที่ว่าดี” จัดโดย คณะกรรมการ 

จรรยาบรรณคณาจารย์ สภาคณาจารย์  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

6-8 ก.ค. 2560 โครงการสัมมนาสภาคณาจารย์ประจ�าปี เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์ในศตวรรษที่สองของ

จุฬาฯ” ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย

30 ส.ค. 2560 โครงการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” ประจ�าปี 2560 อยู่ระหว่าง

ด�าเนินโครงการ

6 ก.ย. 2560 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2560” ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา 

กรุงเทพฯ

 1.3 ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ 

 มีข้อเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย จ�านวน 2 เรื่อง คือ

 1) เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาฯ (21 ส.ค. 2560)

 2) เสนอแนะเกีย่วกบัการก�าหนดต�าแหนง่ทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ�าทีเ่ปน็พนักงานมหาวทิยาลยั

และที่เป็นข้าราชการของจุฬาฯ โดยคณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์ (28 ส.ค. 2560)

 1.4 การประชาสัมพันธ์

 จัดท�าข่าวสภาคณาจารย์เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมจุฬาฯ ให้รับทราบข่าวส�าคัญของมหาวิทยาลัยและ

ของสภาคณาจารย์อย่างสม�่าเสมอ ปีนี้สภาคณาจารย์ออกข่าวรวมทั้งสิ้น 1 ฉบับ ผู้สนใจสามารถเข้า Website  

สภาคณาจารย์ http://www.senate.chula.ac.th

2 ศูนย์พฒันกิจและนิสติเก่าสมัพนัธ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ภารกิจหลักของศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ในรอบปี 2560 จ�าแนกเป็นด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์  

ด้านการระดมทุน และด้านการจัดท�านิตยสารจามจุรี ดังนี้

 2.1 ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ การจัดท�าข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประสานงานกับนิสิตเก่า ได้แก่ 

 1) ประชุมร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ สัญจร 10 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี ระยอง น่าน 

พิษณุโลก นครราชสีมา ล�าปาง ภูเก็ต และลพบุรี

 2) ประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยลงในเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนกิจฯ (www.cuar.chula.ac.th) 12 คร้ัง

 3) จัดท�า facebook ของศูนย์ฯ (www.facebook.com/alumni.cu) เพื่อการประชาสัมพันธ์

 4) จัดท�าช่องทางการสื่อสาร Line : cuar.chula เพื่อการประชาสัมพันธ์

 5) จัดส่งจดหมายข่าวน�า้ใจน้องพ่ีสีชมพู ให้แก่นิสิตเก่าท่ัวประเทศ ฉบับละ 20,000 เล่ม 2 คร้ัง 40,000 เล่ม
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 2.2 ด้านการระดมทุน

 1) ยอดบริจาคจากโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,766,785.17 บาท จ�าแนกเป็น 4 โครงการ 

ดังนี้

    - โครงการจุฬา 100 ปี ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 4,876,749.18 บาท

    - โครงการอุททยาน 100 ปี ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 4,484,480.- บาท

    - โครงการเฉลิมฉลอง 100 ปี ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น  90,282,216.00 บาท และ

    - โครงการเทศน์มหาชาติ ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 16,123,339.99 บาท 

 2) กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 7,674,863.85 บาท

 3) การจัดหารายได้เข้าโครงการรายได้จุฬาฯ 100 ปี

    - การจัดจ�าหน่ายเสื้อจุฬาฯ 100 ปี มีรายได้เหนือรายจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,925.00 บาท

    - การจัดจ�าหน่ายเข็มกลัดจุฬาฯ 100 ปี มีรายได้เหนือรายจ่ายรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,133,132.15 บาท  

   - การจัดหาจ�าหน่ายของที่ระลึก (ผ้าพันคอ, นาฬิกา ฯลฯ) ของศูนย์พัฒนกิจฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  444,790.00 บาท

   - การจัดหาแลกเหรียญที่ระลึก จ�านวน 24,559 เหรียญ เหรียญละ 20 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

  491,180.00 บาท

 2.3 ด้านการจัดทำานิตยสารจามจุรี  

จัดท�านิตยสารจามจุรี จ�านวน 3,000 เล่ม ทุกๆ 4 เดือน รวม 9,000 เล่ม จัดส่งให้สมาชิกประมาณ 

1,194 ราย ส่งผู้บริหาร คณบดี นายกสมาคมทุกคณะ นายกสมาคมนิสิตเก่าส่วนภูมิภาค ห้องสมุดคณะ หอสมุดกลาง  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มอบในการอบรมสัมมนา และมอบคณะต่างๆ ท่ีมีบทความเก่ียวข้อง และมอบ 

ส�าหรับผู้มาบริจาคเงินด้วย รายได้จากค่าสมัครสมาชิก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 เป็นจ�านวน

เงิน 49,501.00 บาท

3 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการทรัพยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยั ด�าเนนิการผา่นสถาบันทรพัยส์นิทางปัญญาแหง่ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยแบง่กจิกรรมหลกัออกเปน็ การใหบ้รกิารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา การวจิยัและ

ฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม และการบริหาร

จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการด�าเนินงานในรอบปีมีดังนี้
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 3.1 การให้บริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัยของจุฬาฯ ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สรุปได้ดังนี้

จ�านวนเรื่อง
สิทธิบัตร

การประดิษฐ์

สิทธิบัตร

การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวม

ได้รับจดทะเบียน - 8 3 - 11

ยื่นค�าขอ 38 99 46 - 183

 3.2 วิจัยและฝึกอบรม วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

•	 หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 รายการ/โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอบรมให้

ความรู้เรื่องสิทธิบัตร การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

•	 หน่วยงานภายนอกหน่วยงานมหาวิทยาลัย 42 รายการ/โครงการ เป็นการบรรยายให้ความรู้ อบรม 

และประชุมสัมมนา เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนค�าขอสิทธิบัตร และการสืบค้นสิทธิบัตร

 3.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม  

3.3.1 การตรวจสอบ จัดท�าและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/สัญญาร่วมวิจัยและพัฒนา  

22 สัญญา ดังตัวอย่างสัญญาบางส่วน

−	 สัญญาสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการพัฒนาระบบส่งผลการชันสูตรโรคท่ีส�าคัญในสุกรผ่าน

ระบบ Cloud Smart Farm (บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ากัด)

−	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โครงการการศึกษาและพัฒนาบ้าน

อัจฉริยะที่ปลอดภัยส�าหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยท่ีมีปัญหาในการเคลื่อนไหว (บริษัท เอสซีจี 

ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด)

−	 The Cooperative Agreement on Research and development of Flexible Printed 

Circuit using Nanotechnology (MECTEC Manufacturing Corp. Ltd.)

−	 สัญญาสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเข็มฉีดยาขนาดไมครอนเพ่ือการน�าส่งยาทางผิวหนัง 

(บริษัท นารา แฟคทอรี่ จ�ากัด)

−	 Sponsored Research Agreement High Precision and High Speed Stainless Steel 

Casting Pressure Differential Technique in Neutec Flowlogic 615 (Rio Grande Inc.)

  3.3.2 ตรวจสอบ จดัท�าและลงนามในสญัญาพสิจูนเ์ทคโนโลยี/จดัสง่ผลติผลทีไ่ดจ้ากงานวจัิย 6 สญัญา 

   ดังตัวอย่างสัญญาบางส่วน

−	 สัญญาส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ผงเม็ดแมงลักไขมันต�่า (บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด)

−	 สัญญาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยการเจริญของพืชและย่อย

สารตกค้าง (บริษัท ไบโซพลาย จ�ากัด)



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560 145

 3.3.3 ตรวจสอบ จัดท�าและลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 18 สัญญา 
  ดังตัวอย่างสัญญาบางส่วน

−	 สัญญาอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี ยาสลบพร้อมใช้ส�าหรับสัตว์น�้าในประเทศไทย (บริษัท เบ็ท
เทอร์ ฟาร์ม่า จ�ากัด)

−	 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสมท่ีไม่ต้องใช้
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (บริษัท เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด)

−	 สัญญาโอนเทคโนโลยี การออกแบบระบบบันทึกข้อมูลการขับรถ โปรแกรมขับดี (บริษัท  
เอนนี่แวร์ ทู โก จ�ากัด)

−	 สญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธ์ิในวิทยานพินธ์ สทิธมินษุยชนในอสิลามกบัการรบัรองสทิธเิสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ)

−	 สญัญาถา่ยทอดเทคโนโลย ีองคป์ระกอบชุดทนัตกรรมวสัดเุคลอืบหลมุรอ่งฟนัแข็งตวัดว้ยแสง
สีฟ้าพร้อมสารท�าความสะอาดหลุมร่องฟัน (บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ�ากัด)

  3.3.4 ตรวจสอบ และจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฉบับ 
   ดังตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบางส่วน

−	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยน�าร่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะการส่องสว่าง และการ
จัดการพลงังานของระบบไฟถนนในเขตจ�าหนา่ยของการไฟฟา้นครหลวง (การไฟฟา้นครหลวง)

−	  ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจ้างวิจัย จุฬาฯ-บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

−	  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Innovation Hub-Aging Society (มหาวิทยาลัยมหิดล)

4 สถาบันภาษาไทยสิรินธร

 4.1 การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
สร้างขอ้สอบวดัสมรรถภาพภาษาไทย 231 ข้อ จดัชุดข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน 20 ชุด ใช้ทดสอบสมรรถภาพ

การใช้ภาษาไทย ส�าหรับนิสิตจุฬาฯ 2 ชุด และบุคคลทั่วไป 18 ชุด พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจและวิธีการตรวจให้เป็น
มาตรฐานโดยการจัดอบรมผู้ตรวจ 2 ครั้ง และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
ส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ จ�านวน 3 แห่ง คือ ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศ
จีน มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเกาสง ไต้หวัน 

 4.2 การจัดการศึกษา
เปดิสอนรายวชิาเพือ่พฒันาสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยแบบในชัน้เรียนและแบบอเิลก็ทรอนกิส ์จ�านวน

ทั้งสิ้น 2,335 คน แบ่งเป็นรายวิชาการเขียนย่อหน้า (แบบอิเล็กทรอนิกส์ ) มีผู้ลงทะเบียน 1,669 คน รายวิชาการ
อ่านภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา (แบบอิเล็กทรอนิกส์) มีผู้ลงทะเบียน 604 คน และรายวิชาการเขียนภาษาไทย
ในที่ท�างาน (แบบชั้นเรียน) มีผู้ลงทะเบียน 62 คน
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 4.3 การวิจัย

ด�าเนินการการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการทดสอบ จ�านวน 11 โครงการ แบ่งเป็นการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 2 โครงการ และโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการทดสอบ จ�านวน  

9 โครงการ

 4.4 การบริการวิชาการ

4.4.1 การอบรม

−	 ส�าหรบับคุลากรจฬุาฯ 3 โครงการ ไดแ้ก่ หลกัสตูรถงึเวลาลงมอืเขยีน ส�านกับริหารทรพัยากร

มนุษย์ หลักสูตรการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 

หลักสูตรการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีผู้เข้ารับการ

อบรมรวม 170 คน

−	 ส�าหรับบุคคลทั่วไป จ�านวน 9 โครงการ อาทิ หลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษา หลักสูตร

ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย หลักสูตรการเขียนบันทึกและ

จดหมายติดต่องาน หลักสูตรเสียงกับการสื่อสาร หลักสูตรการอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์  

มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 200 คน

−	 ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน (in-house) จ�านวน 1 โครงการ ไดแ้ก ่หลกัสตูรการเขียน

จดหมายและบันทึกติดต่อ มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 33 คน 

4.4.2 การบริการด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

 จ�าแนกเป็น การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จ�านวน 5,490 คน 

และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส�าหรับและผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ จ�านวน 211 คน 

 4.5  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก

1) โครงการ “ทุนเพ่ือครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดท�าบทเรียนเสริมการอ่านแก่

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2) โครงการ “พัฒนาการรูปแบบวิธีสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 

จนถึงปัจจุบัน” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก

จากผลการด�าเนินการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายในการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 

ในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์”
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ดังผลส�าเร็จท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเน่ืองหลายปี ทีเ่ปน็
ที่รับทราบโดยทั่วกัน ได้แก่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกโดย QS World University Rankings 

 5.1 QS World University Ranking 2017-2018
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของโลกโดย QS World University Rankings ประจ�าปี 2017- 

2018 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น มหาวิทยาลัย
อันดับ 1 ของประเทศไทย เป็น มหาวิทยาลัยอันดับที่ 50 ของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 245 ของ
โลก ซึ่งจุฬาฯ นับเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยในเอเชีย

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับโลกดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการจัดอันดับรอบปี 
2016 – 2017 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 252 ของโลก ส่วนในรอบปี 2015–2016 ได้รับ
การจัดอันดับเป็นอันดับที่ 253 ของโลก

ในการจดัอนัดับมเีกณฑก์ารพจิารณาในด้านตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่1) ความมชีือ่เสยีงทางดา้นวชิาการ (Academic 
Reputation) 2) ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) 3) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student 
to Faculty Ratio) 4) การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) และ 5) สัดส่วนอาจารย์และ
นักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)  

ซึ่งเฉพาะการจัดอันดับในด้านความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) จุฬาฯ อยู่ใน
อันดับที่ 115 ของโลก และในด้านทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) จุฬาฯ อยู่ในอันดับ
ที่ 206 ของโลก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 1-2 ของโลก คือ อันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) 
สหรัฐอเมริกา อนัดับ 2 มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด และมหาวทิยาลยัฮาร์วารด์ และมหาวทิยาลยัท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั 
1-2 ของเอเชยี คอื อนัดบั 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง (NTU) อันดบั 2 มหาวทิยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร ์ซึง่ติด
อนัดบั 11 และ 15 ของโลกตามล�าดบั ขณะทีย่งัมมีหาวทิยาลยัไทยทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นชว่งอนัดบั 250-300 
อันดับ 551-600 อันดับ 601-650 และอันดับ 701+ อีกรวม 7 แห่ง
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 5.2 QS World University Ranking by Subject 2017
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา โดย QS World University Ranking by Subject 

2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งในปีนี้ถือเป็น
มหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่มีสาขาวิชาติดระดับโลกสูงสุด 20 สาขาวิชา และมีสาขาวิชาติดอันดับโลกล�าดับท่ี 
51-100 จ�านวน 2 สาขาวิชา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ Modern Languages และ Engineering–Chemical  
ซึ่งสาขานี้ได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในปีนี้ QS World University Ranking by Subject มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 46 สาขาวิชา จากกลุ่มวิชา
ต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural 
Sciences และ Social Sciences & Management 

มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีช่ือเสียงด้านวิชาการ ความมีช่ือเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน 

การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการ 

โดยสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลก 20 สาขาวิชา ในปีนี้ ได้แก่

อันดับโลก สาขา

51–100
Modern Languages
Chemical Engineering

101–150

Architecture / Built Environment
Pharmacy & Pharmacology
Environmental Sciences
Geography
Accounting & Finance

150–200

Art & Design
Linguistics
Engineering – Electrical & Electronic
Engineering – Civil & Structural
Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
Medicine
Chemistry
Materials Sciences
Business & Management Studies

201–250
Biological Sciences
Economics & Econometrics

251–300 Computer Science & Information Systems

301–400 Physics & Astronomy
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ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject เมื่อพิจารณาในระดับประเทศ สาขา

วิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับระดับ 1-3 ของประเทศไทย จำานวน 33 สาขาวิชา โดยเป็น สาขา

วิชาอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 24 สาขาวิชา อันดับที่ 2 ของประเทศไทย 8 สาขาวิชา และอันดับที่ 3 ของ

ประเทศไทย 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

อันดับ สาขา

♦	 Arts & Humanities

1 Art & Design   Linguistics    Modern Languages

2 Performing Arts  Architecture/Built Environment 

♦	 Engineering & Technology

1
Engineering-Chemical Engineering-Electrical Engineering-Mechanical
Engineering-Mineral & Mining Computer Science & Info Systems

2 Engineering – Civil & Structural

♦	 Life Sciences & Medicine

1 Dentistry Psychology  Veterinary Science

2
Pharmacy & Pharmacology Medicine  Biological Sciences
Anatomy & Physiology

3 Nursing

♦	 Natural Sciences

1
Geography Environmental Sciences Chemistry
Materials Sciences Earth & Marine Sciences Physics & Astronomy

♦	 Social Sciences & Management

1
Accounting & Finance Business & Management Studies
Economics & Econometrics  Education 
Sports-related Subjects  Social Policy & Administration

2 Statistics & Operational Research 

 5.3 QS Graduate Employability Rankings 2017

 การจดัอนัดับมหาวิทยาลยัโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต QS Graduate Employability Rankings 2017 

ซึง่เปน็การจดัอนัดับด้านคุณภาพของบณัฑิตผา่นมมุมองของผูจ้า้งงาน โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) 

สหราชอาณาจักร ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้

เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยด้านคุณภาพของบัณฑิต
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การจัดอันดับนี้เป็นการสะท้อนผลส�าเร็จของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้จ้างงาน (หรือผู้ใช้บัณฑิต) จากทั่วโลกโดยใช้แบบส�ารวจและฐานข้อมูลอื่น 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ผลส�ารวจทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต 37,000 คนจากท่ัวโลก (Employer Reputation) 30% 2) 

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทผู้จ้างงานจากฐานข้อมูล Elsevier’s Scopus (Partnerships 

with Employers) 25% 3) ความส�าเร็จของศิษย์เก่า (Alumni Outcomes) 20% 4) โอกาสในการติดต่อเข้าถึง

นิสิตนักศึกษาของบริษัทผู้จ้างงาน (Employer-Student Connections) 15% และ 5) อัตราการจ้างงานบัณฑิต 

(Graduate Employment Rate) 10%

6 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในขณะที่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระประชวร เป็นการจัดพีธี 3 ศาสนา โดยมีประชาชน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

จ�านวนมากเข้าร่วมเป็นพลังถวายชัยมงคล 

  โดยศาสนาพุทธ ได้อาราธนาพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทพศิรินทราวาส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และน�า

ผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บทโพชฌงคปริตร จ�านวน 9 จบ ณ ศาลาพระเกี้ยว ศาสนาอิสลาม ได้จัดพิธีสวด

ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ ธรรมสถาน ศาสนาคริสต์ ได้จัดพิธีสวด ณ เรือนไทย จุฬาฯ 

7 กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระ

มหากรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ พระองค์ท่านนับเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมในการจัดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดกิจกรรมเพื่อ

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2560 จ�าแนกโดยประมาณเป็น กิจกรรมทางศาสนา การถวายความอาลัย เทิดพระเกียรติ และน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมท�าความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมทางวิชาการและทางศิลปะเพื่อ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังได้แสดงตัวอย่างบางส่วน
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 7.1 กิจกรรมทางศาสนา การถวายความอาลัย เทิดพระเกียรติ และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

• พิธีถวายราชสักการะและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาพระเกี้ยว จัดพิธีการถวายบังคม กล่าวส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ และมีการถ่ายทอดสดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ซึ่งจะอัญเชิญจากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระบรมมหาราชวัง และมีนิสิต นิสิตเก่า บุคลากร มาถวายสักการะหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มนิสิตจุฬาฯ 

รุ่น 2507 และรุ่น 2508

• หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีสวดมนต์และเจริญภาวนาอุทิศถวายแด่พระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช วนัศุกรท์ี ่14 ตลุาคม 2559 โดยอาจารยแ์มชี่วมิตุตยิา (รศ.ดร.สภุาพรรณ 

ณ บางช้าง) เป็นผู้น�าสวดมนต์และเจริญภาวนา

• คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

• พธิตีกับาตรและสวดมนต์เจรญิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช วนัจนัทรท์ี ่17 ตลุาคม 2559 ณ ลานจกัรพงษ ์และศาลาพระเกีย้ว และไดจ้ดันทิรรศการ “จฬุาฯ ร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ” ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 

• ถวายบงัคมสกัการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ สนามหนา้ศาลา 

สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 โดยนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร จ�านวน

กว่า 3,000 คน เข้าร่วมถวายบังคมสักการะด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ พร้อมท้ังกล่าว 

ค�าถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• พิธีจุดเทียนถวายราชสุดี “จุฬาฯ เทิด ธ ภูมิพล” วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานหน้าพระบรม    

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 สวนลุมพินี โดยคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ร่วมถวาย

สักการะเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมจุดเทียนถวายราชสดุดี 
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แปรอักษรเลขเก้าไทยและเครื่องหมายกาชาด เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สานต่อพระปณิธานในการ

ดูแลสาธารณสุขโดยเท่าเทียมกัน

• พธิถีวายคารวาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยคณะทันตแพทยศาสตร ์จฬุาฯ 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อถวายอาลัย

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพช่องปากของพสนิกรชาวไทย อันเป็นที่มาของโครงการใน 

พระราชด�าร ิอาท ิโครงการทนัตกรรมพระราชทาน ฟันเทยีมพระราชทาน และรากฟนัเทียมพระราชทาน มกิีจกรรม

แปรอักษรเลขเก้าไทย ขับขานบทกวี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงเพื่อพ่ออื่นๆ 

• พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช วนัศกุรท์ี ่20 มกราคม 2560 มกีารตกับาตรพระสงฆ ์89 รปู และพธีิบ�าเพญ็กศุลสตมวาร ณ หอประชมุจฬุาฯ

• โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช แกค่ณาจารย ์นิสติ และบคุลากร 89 คน ระหวา่งวนัที ่12-26 มถินุายน 2560 ณ วดับวรนเิวศราชวรวหิาร 

กรุงเทพมหานคร และจัดพิธีฉลองพระ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

• การบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการ

บรรยายพิเศษ เรื่องการสวดพระอภิธรรมท�านองหลวง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์

• ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและจิตอาสามาสอนที่บริเวณศาลาพระเกี้ยว 

เพื่อประดิษฐ์และเพื่อไปสอนต่อยังแต่ละหน่วยงาน จัดหาอุปกรณ์แก่ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับความ

ร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

 7.2 กิจกรรมทำาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

• คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุม

จุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

• โครงการจุฬาฯ ท�าความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยส�านักบริหารกิจการนิสิต องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ร่วมกับสมาคม 

นสิติเกา่จฬุาฯ จดัใหค้ณาจารย ์บคุลากร นสิติปจัจบัุน และนสิติเกา่จฬุาฯ ไดป้ระกอบกจิสาธารณกศุลรว่มกนัเพือ่

ถวายเปน็พระราชกศุล และน้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุของพระองคท่์าน ท่ีทรงมตีอ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

และประชาชนชาวไทย มีกิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ กิจกรรมสายธารแห่ง

ความดีถวายพระภูบดีภูมิพลน�าสิ่งของไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานสงเคราะห์/มูลนิธิ

ต่าง ๆ 9 แห่ง แปรอักษร และจุดเทียนบวงสรวงด้วยดวงใจภักดิ์ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 

พระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
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• พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิด

พพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเข้าชมยามค่�าคืน เพ่ือเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช หรอื 

“Night at the Museum ในรชักาลที ่9” เปดิใหเ้ขา้ชมวนัที ่16–18 ธนัวาคม 2559 ตัง้แตเ่วลา 12.00–22.00 น.

• โครงการจุฬา 100 ปี ทันตแพทย์ร่วมท�าดี ถวายพระภูมี ภูมิพล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ 

มูลนิธิโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการ

ทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน 2,089 ราย ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบสตมวาร (100 วัน) และในโอกาสครบรอบ 100 ปี 

การประดิษฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น จุฬาฯ 100 ปี ท�าดี ถวายภูมี พระภูมิพล” โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นมอบให้แก่นายทหารและก�าลังพลกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  

(พล.ปตอ.) และออกบูธ จัด workshop ในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพ่ือคนท้ังมวล คร้ังท่ี 1 

พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช วนัอาทติยท์ี ่22 มกราคม 2560 ระยะทางเดนิ 

3.3 กิโลเมตร วิ่ง 10 กิโลเมตร และปั่น 24 กิโลเมตร

• โครงการถักสายรัดข้อมือ “ถักสานสายใยสามัคคี…ร�าลึกพระคุณพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” โดยคณะ

ครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จัดท�าสายรัดข้อมือ (wristband) ท่ีถักทอข้ึนจากเชือก ส่ือความหมาย

ถึงการสานสายใยเล็ก ๆ มารวมกัน มอบให้แก่นายทหารและก�าลังพลกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  

(พล.ปตอ.) และจัดสอนคนพิการสร้างสรรค์งานฝีมือเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรม

สุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

 7.3 กิจกรรมทางวิชาการและทางศิลปะเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• นิทรรศการ “จุฬาฯ ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” วันที่ 17 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลา

พระเก้ียว จัดแสดงภาพประทับใจและพระราชกรณียกิจต่างๆ เก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจุฬาฯ 

อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันทรงดนตรี งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ งานครบรอบ

วันสถาปนาจุฬาฯ 50 ปี งานจุฬาฯ วิชาการ พิธีถวายพระพุทธปฏิมาแก้วผลึก ภาพ ส.ค.ส. พระราชทานแก่

นิสิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ครุยพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวาย  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2533 เป็นต้น 

• การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลรูปเล่าเรื่อง : ใต้ร่มพระบรมราชูปถัมภก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

รัชกาลท่ี 9” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และอาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร วันพุธที่ 26 ตุลาคม 

2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จัดโดยสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• งาน CHULA’s Global Innovation Talk วนัพธุที ่16 พฤศจกิายน 2559 ณ อาคารเฉลมิราชกมุาร ี60 

พรรษา เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีท่รงสรา้งสรรค์

นวัตกรรมมากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน เป็นนวัตกรรมท่ีมีวิธีการด�าเนินการท่ีไม่ซับซ้อน ประชาชน 
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เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีมีลักษณะพ่ึงตนเอง โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

บรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย”

• การเสวนา ตามรอยพระบาทยาตรา โดย รศ.ประพนธ ์เรอืงณรงค์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ศ.ดร.รืน่ฤทยั 

สัจจพันธ์ อาจารย์เอนก นาวิกมูล วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์

• การบรรยายพิเศษ เร่ือง “พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช” วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะ 

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

• นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง” วันที่ 10 มกราคม–28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการถ่ายทอด

ความรูส้กึ จนิตนาการ ทีม่ต่ีอพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ของผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร 

ศิลปิน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) กว่า 300 ท่าน ผ่านผลงานศิลปะ

สร้างสรรค์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม งานเย็บปักถักร้อย และงานร้อยกรอง เป็นต้น 

• เสวนาโครงการในพระราชด�าริฯ  เนื่องในโอกาสวันอรุณ สรเทศน์ ครั้งท่ี 23 วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 

2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชด�าริ โดย   

ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ และ ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นิทรรศการ “ศิลปะ : ในหลวง” วันที่ 24 เมษายน-13 สิงหาคม 2560 ณ อาคารรัศมีทัศนา พิพิธภัณฑ์

พระต�าหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency) วันที่ 16 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 

2560 ณ ห้องนิทรรศการ 1 หอศิลป์จามจุรี โดย ศิลปิน สมศักดิ์ สัมโภชานนนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี) เป็นงาน

จิตรกรรมสื่อผสม 

• การแสดงดนตร ี“คตีราชา จฬุาฯ ถวายราชสดดุ”ี วันอาทติยท์ี ่2 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชมุจฬุาฯ 

โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 

ณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์น�าเสนอบทเพลงไพเราะ ไดแ้ก่ Journey through the Music of the 

Great King A Suite for an Orchestra รักในดวงใจนิรันดร์ เสียงหนึ่ง “ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา”

• เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “อัครศาสนูปถัมภก: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพระศาสนา”  

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นวิทยากร จัดโดย

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

• การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 

2560 คณะอักษรศาสตร์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จฯ ทรงร่วม

การประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 และทรง

ร่วมอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้ค�าไทย” มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ พระวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการใช้ค�าไทย
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• งานเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบเจ็ดสิบปีท่ี

ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่จุฬาฯ เรื่อง พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จัดโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

พระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมที่นิสิตจุฬาฯ ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชด�าริ พระราชประสงค์ของพระองค์

• งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาท สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงดนตรทีีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ระหว่างปี 2500-2516 มีการแสดงดนตรีของวงดนตรีซียู แบนด์ และวงดนตรีพี่เก่า พร้อมนักร้องรับเชิญ 

มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี   ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน

8 กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

  ในวาระการครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า บุคลากร ทุกๆ ส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันร�าลึกความเป็นจุฬาฯ 
ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ได้น�าความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคม พัฒนาประเทศด้วย 
“เกียรติภูมิจุฬาฯ”
  กิจกรรมในวาระครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และมหาวิทยาลัยได้จัดสร้าง “อุทยาน

จฬุาฯ 100 ป”ี เปน็สวนสาธารณะขนาดใหญ ่บนทีด่นิประมาณ 29 ไร ่บรเิวณสวนหลวง-สามยา่น และถนนจฬุาฯ 
100 ป ี(เสน้ทางจฬุาฯซอย 5) เช่ือมต่อระหวา่งถนนพระราม 1-พระราม 4 เพือ่เปน็ของขวญัชิน้ส�าคญัมอบแก่สงัคม 
กิจกรรมในปีนี้บางส่วนยังเป็นจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  และในชว่งเดือนมนีาคมของปนีี ้มกี�าหนดจดังานในวนัครบวาระ คอื งาน 100 ป ีแหง่การสถาปนาจฬุาฯ 
และพธิเีปดิอทุยานจฬุาฯ 100 ป ีในวนัที ่26 มนีาคม 2560 โดยไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงร่วมกิจกรรม
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   รายละเอียดการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาฯ ได้มีการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ www.cu100.chula.

ac.th ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาแทบทุกเร่ืองในวาระการเฉลิมฉลองน้ี ประกอบด้วย เน้ือหาท่ีมาของจุฬาฯ ในหัวข้อ 100 ปี 

เกียรติภูมิจุฬาฯ เน้ือหานิทรรศการ “100 เร่ืองจามจุรี 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซ่ึงแสดงพัฒนาการ

ของจุฬาฯ และบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน วิดีโอรายการ Check-in ถ่ินจุฬาฯ รวบรวมเร่ืองราวแรก

มี ต�านานความเชื่อ วิถีชีวิต และเรื่องราวประทับใจรอบร้ัวจุฬาฯ วิดีโอรายการ “CU on the Road” การ

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียน 

ใน 4 ภูมิภาค รวม 65 ตอน ออกอากาศระหว่างเดือนเมษายน–มิถุนายน 2560 เพ่ือการเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้และการมี

ส่วนร่วมของสังคม เนื้อหา CU100 Media วิดีโอรายการ ข่าวสาร รูปภาพ ที่มีการเผยแพร่สื่อสารเกี่ยวกับวาระ 

100 ป ีจุฬาฯ การสรา้งรปู CU100 Profile เปน็รปู profile ตดิตราสัญลกัษณ ์CU100 เพือ่ใชใ้น SOCIAL MEDIA 

เนื้อหา CU Moment รวมรวมบางส่วนของภาพถ่ายโมเมนต์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในจุฬาฯ ผ่านทาง Social Media ทั้ง 

facebook Twitter และ Instagram โดยใส่ Hashtag #CUmoment แนวคิดและรูปแบบการจัดสร้าง “อุทยาน

จุฬาฯ 100 ปี” และมีปฏิทินโครงการและกิจกรรม ซึ่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปี 

 8.1 งาน 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีเปิดอุทยานจุฬาฯ 100 ปี

• การจัดงาน “จุฬาฯ 100 ปี : ศตวรรษแห่งภาคภูมิใจ” เนื่องในโอกาส 100 ปีแห่งการสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2560 

   วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 

o	 เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

o	 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน

ก�าเนิดและพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระเกี้ยว

   วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมงานวันครบรอบ 100 ปี 

แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

o	 เวลา 7.00 น. ทรงวางพุม่ดอกไมถ้วายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรยีส์มเดจ็พระปยิมหาราช

และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเสด็จฯ ทรงบาตร หน้าหอประชุมจุฬาฯ

o	 เวลา 9.00 น. ทรงร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้อง 105 อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์

o	 เวลา 9.30 น. ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มา 

ร่วมงานสถาปนาจุฬาฯครบ 100 ปี ณ โถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์
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o	 เวลา 10.00 น. เสด็จฯ ทรงเปดิอทุยานจฬุาฯ 100 ปี ทรงปลกูตน้จามจรุ ี9 ต้น และชมนทิรรศการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

o	 เวลา 19.00 น. งาน “จุฬาฯ 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ” ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

• การบรรยายพิเศษ “University in a Challenging Century” ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560  

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม โดย Dr.Mark S. Wrighton, President of Washington University 

in St.Louis สหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

• งาน จุฬาฯ 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 17.30–21.00 น. 

ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มีนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุก

คณะ ทุกรุ่น นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร นับหมื่นคนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราช ผู้ทรงก่อตั้งและสถาปนาจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทีท่รงมต่ีอชาวจฬุาฯ และระลกึในพระคณุของแหลง่เรยีน พรอ้มรวมพลงั 

ชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน อาทิ การขับร้องบทเพลงพิเศษ “100 ปีจุฬาฯ” การน�าเสนอสื่อผสมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณชุด “จุฬาฯ 100 ปี : ศตวรรษแห่งความภูมิใจ” ขบวนอัญเชิญพระเก้ียวและเคร่ืองสักการะ  

4 ภาคโดยศิลปินนักแสดงศิษย์เก่าจุฬาฯ ซุ้มกิจกรรม iStamp “100 ปี จุฬาฯ” เหรียญที่ระลึกครองราชย์ 60 ปี 

เหรียญกษาปณ์ “100 ปีจุฬาฯ”
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 8.2 งานจุฬาฯ Expo 2017

  การจดังานจฬุาฯ วชิาการ ทีม่าตัง้แตป่ ี2515 มกี�าหนดจดังานทกุ 3 ป ีและ
ก�าหนดหวัขอ้สอดคลอ้งตามสภาวการณใ์นช่วงเวลานัน้ ในปนีี ้เพือ่รว่มฉลองวาระครบ
รอบ 100 ปแีหง่การสถาปนา จฬุาฯ จงึไดจ้ดังานจฬุาฯ วชิาการ ภายใตช้ือ่งาน “จฬุาฯ 
Expo 2017” วันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด

หลัก “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำาเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ 
ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
  รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่

• City of Innovation นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัยที่หลากหลายของคณาจารย์และนิสิต 
จัดแสดงผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 เมืองนวัตกรรม ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้แก่ 

o	 เมืองนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Smart City) 
o	 เมืองนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health City) 
o	 เมืองความคิดด้านมนุษย์และสังคม (Human City) 

• CU Talk การเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิด Inform, Inspire และ Innovative ณ หอประชุมจุฬาฯ
• นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 และนวัตกรรมเพื่อสังคม ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดง ณ ศาลาพระเกี้ยว
• Art Gallery “ก้าวตามรัชกาลที่ 9 : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชด�าริ” นิทรรศการภาพถ่าย

และสื่อวีดิทัศน์ ณ ลานข้างอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
• การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากประเทศต่างๆ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯทรงเปิดงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ ศาลาพระเก้ียว และเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร 
นิทรรศการเมืองนวัตกรรมทั้ง 3 เมือง นิทรรศการคณะต่างๆ 
ที่จัดแสดงในงาน ตลอดการจัดงานทั้งวันท่ี 16, 17 และ 18 
มีนาคม 2560

  การจัดงาน “จุฬาฯ Expo 2017” จะใช้แอปพลิเคชัน
แทนการใช้กระดาษในการลงทะเบียนเข้างาน อ�านวยความ
สะดวกต่างๆ ข้อมูลโครงการ ซุ้มกิจกรรม รายละเอียดต่างๆ 
ของกิจกรรม แผนที่แสดงข้อมูลบริเวณงาน ห้องน�้า โรงอาหาร 
ลานจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และหน่วยพยาบาล รองรับทั้ง
ระบบ iOS และ Android
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  ผลงานนวัตกรรม และกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน อาทิ 
 • นิทรรศการ “หุ่นจ�าลอง หอประชุมจุฬาฯ” ความงดงามทางสถาปัตยกรรมไทยฉลอง 100 ปีจุฬาฯ  
  ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทยทุกชั้นปี โดยนิสิตใช้เวลา 
  สร้างสรรค์ผลงานนี้กว่า 3 ปี
 • นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์จากโครงการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Following the 
  Ninth’s Pace”–ก้าวตาม ร.๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชด�าริ
 • การเสวนาเรื่อง อุโมงค์น�้า เป็นนวัตกรรมท่ีใช้ประโยชน์ในวงการกีฬา และต่อยอดงานอื่นๆ ไม่ว่าจะ 
  เป็นการท�ากายภาพบ�าบัดด้วยแรงต้านทานทางน�้า หรือการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดว่ายน�้า เป็นต้น
 • งาน VET Chula Expo 2017 ในชื่อ Chulasic World แสดงงานเก่ียวกับการเรียน การท�างาน  
  ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีสวนสัตว์ขนาดย่อมบริเวณ Park@siam และคณะ 
  สัตวแพทยศาสตร์
 • นวัตกรรมจากงานวิจัยที่จัดแสดง เช่น เกมคลื่นสมองชะลอโรคอัลไซเมอร์ ถุงลอกเท้าส�าหรับผู้ป่วย 
  เบาหวาน ตู้ “REFUN” เครื่องรับซื้อขยะอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบระบบ 
  แจ้งเตือนการมาถึงของรถไฟฟ้า Smart Excutive: Thailand 4.0 เป็นต้น

 8.3 กิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งที่เป็นกิจกรรมด้านวิชาการ 
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศาสนา การจัดท�าของที่ระลึก ดังตัวอย่างกิจกรรม อาทิ

 • ทุนการศึกษาปริญญาเอก เงินทุนจุฬาฯ 100 ปี-วิชาการ เป็นการสนับสนุนทุนตามโครงการใน
แผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และช่วยเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่
มหาวทิยาลัย เป็นแผนด�าเนินงานระยะยาว ขณะน้ีมผีูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาชัน้น�าจากตา่งประเทศ
แล้ว 20 คน จาก 11 ส่วนงาน และมีผู้รับทุนอีกส่วนหนึ่งก�าลังศึกษาอยู่
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกรมธนารักษ์ จัดท�าเป็นโลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ซึ่งลวดลายด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีรูปอาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ์ เปิดให้แลกตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560
 • ไปรษณียากรที่ระลึก “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด น�าภาพ
สเกตชห์อประชมุจุฬาฯ ทีถ่อืเปน็เอกลกัษณ์เคียงคู่จฬุาฯ มายอ้มสีชมพสีูประจ�ามหาวทิยาลยัและสปีระจ�าพระองค์
รัชกาลที่ 5 ด้านล่างภาพเหลือบสีน�้าเงินขาบสีประจ�าพระองค์รัชกาลท่ี 6 จ�าหน่ายวันท่ี 26 มีนาคม เป็นต้นไป 
ราคาดวงละ 3 บาท
 • จัดท�าหนังสือ “บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี
แหง่การสถาปนาจฬุาฯ รวบรวมเรือ่งราวพระมหากรุณาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิดข้องสมเดจ็พระมหากษตัรยิาธริาชเจา้
ในพระบรมราชจกัรวีงศ ์ ผูพ้ระราชทานพระบรมราชปูถัมภแ์กจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เนือ้หาในหนงัสอืรวบรวม
ประจักษ์พยานแห่งความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาคมจุฬาฯ แสดงในรูปแบบต่างๆ
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 • งานแถลงข่าว “100 ปี จุฬาฯ 100 การค้นพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย และความร่วมมือ
อาเซียนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขุมทรัพย์ชีวภาพแห่งภูมิภาค” วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
สุโกศล กรุงเทพฯ โดยร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว น�าเสนอผลงานวิจัยพื้นฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะงานทางอนุกรมวิธานที่เป็นพื้นฐาน 
ของการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงการอนุรักษ์ และฐานส�าคัญของ
ธุรกิจชีวภาพ Bio-economy โดยสรุปมีการค้นพบสิ่งมีชีวิต
สายพันธุ์ไทย เป็นหอยทากบก มากกว่า 574 ชนิด เป็นชนิด
ใหม่ 121 ชนิด 5 สกุลใหม่ และ 1 วงศ์ใหม่ แบ่งเป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ หอยพื้นดิน หอยต้นไม้ หอยถ�้า และหอยทากป่าชายเลน และเป็นไส้เดือน พบมากกว่า 80 ชนิด เป็น
ชนิดใหม่ของโลก 45 ชนิด และศึกษาพบว่าสามารถแบ่งไส้เดือนในประเทศไทยออกเป็น 4 ประเภท คือ ไส้เดือน
ดิน ไส้เดือนสะเทิน ไส้เดือนชายหาด และไส้เดือนจิ๋ว
 • การแสดงคอนเสิร์ตวง CU Symphony Orchestra วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ลานอัฒจันทร์ 
สยามสแควร์วัน ฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�านวยเพลงโดย ผศ.ดร. 
นรอรรถ จันทร์กล�่า
 • งานใส่บาตรหนงัสอื ครัง้ที ่10 : 100 ป ีจฬุาฯ อาลยัรกั วนัศกุรท่ี์ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารจามจรุ ี
สแควร์ โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 
 • เดนิว่ิงเพือ่สุขภาพ “วทิยา จุฬาฯ วิง่ทะลศุตวรรษ CU SCI Century Run” วนัอาทิตยท่ี์ 19 กุมภาพนัธ ์
2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะ ชมรมผู้ปกครอง ระยะทางว่ิง 10.5 กม. และเดิน ว่ิง 3.5 กม.
 • การประกวดภาพถ่าย FACES OF BANGKOK – จุฬาฯ 100 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิฌอง  
เอมีล การ์โรซ และสมาคมถา่ยภาพกรงุเทพ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560 ก�าหนดแนวภาพเป็นอาคารเรียน หอ้งเรยีน 
พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมนิสิต ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย แสดงความเป็น Green University ในวาระครบรอบ 100 ปีจุฬาฯ
 • การเสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในพระราชปณิธาน : 100 ปีแห่งวิทยาการ และงานศิลปวัฒนธรรม” 
มี ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร และคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ  
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องโถงมติชนอคาเดมี จัดโดยนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
 • นิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ” วันที่ 15 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2560 ณ นิทรรศสถาน 
อาคารศิลปวัฒนธรรม ผลงานภาพวาดลายเส้นนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สร้างผลงานเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง รศ.ดร.วีระ สัจกุล, นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย และครองศักดิ์ 
จุฬามรกต 
 • งาน “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ  ณ ช้ัน 7 
ส�านักงานวิทยทรัพยากร มีการเปิดนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจา้อยูห่วั (King Chulalongkorn Digital Archives) เปดิตวัเวบ็ไซตจ์ฬุาลงกรณร์าชบรรณาลยั ในวนัองัคารที ่28 
มีนาคม 2560 และมีการเสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” อย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน
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หัวข้อต่างๆ อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมสมัยพระพุทธเจ้าหลวงในสื่อสิ่งพิมพ์ตะวันตก 
สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม เป็นต้น

 • รายการวิพิธทัศนา 100 ปี จุฬาฯ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับงานนาฏยศิลป์ไทย โดยคณะศิษย์ครู

ลมลุ ยมะคุปต ์วนัศกุรท์ี ่7 เมษายน 2560 ณ หอแสดงดนตร ีอาคารศลิปวฒันธรรม อ�านวยการแสดงและฝกึซอ้ม

โดย อาจารย์นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งจุฬาฯ มีรายการแสดง อาทิ ฟ้อนนาฏยสักการ์ จุฬาฯ 100 ปี 

ฟ้อนไหว้สาดารารัศมี ฟ้อนรับเสด็จ บรรเลงโดยวงปี่พาทย์คณะครูสมชาย ทับพร เป็นต้น

 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 เนื่องใน

โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีแหง่การสถาปนาจุฬาฯ โดยไดร้บัเกยีรตจิากมูลนธิสิง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการและพฒันา

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ วันที่ 12-16 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดการแข่งขัน ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

 • งานท�าบุญเทศน์มหาชาติ ในวาระครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาฯ เพื่อบ�าเพ็ญพระราชกุศล

น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560  

ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนาฯ 

กัณฑ์ทศพร ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.

 • เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติ  12th EU-TH National Intervarsity 

Debate Championship โดยชมรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จุฬาฯ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�า

ประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีแห่ง

การสถาปนาจุฬาฯ

 • สัมมนา Asia-Link Symposium in Bangkok 2017 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปีความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยนาโกย่า ครบรอบ 

100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ และ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  

 • การประชุมวชิาการนานาชาต ิ“วฒันธรรมการพกัผอ่น – สมดลุแหง่ชวีติ” ฉลองวาระครบ 100 ปแีหง่

การสถาปนาจุฬาฯ วันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และทรงฟังการบรรยาย

 • การแขง่ขนัโต้วาทสีทิธมินุษยชนระดบัเยาวชนในประชาคมอาเซยีน ประจ�าปี 2560 วนัที ่3–6 กันยายน 

2560 ณ คณะครุศาสตร์ โดยจุฬาฯ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่าง

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มี

นิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนเข้าร่วม

 • ปาฐกถาธรรมพเิศษ เพือ่ 100 ปแีห่งการสถาปนาจฬุาฯ โดยพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ทา่น ว.วชิรเมธ)ี 

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จัดโดยธรรมสถาน มีการแสดงดนตรีและ 

ขบัรอ้งเพลงธรรมะพาเพลนิ โดยวงดนตร ีจวีนั ถวายเครือ่งไทยธรรม เพือ่อทุศิถวายเปน็พระราชกศุล แด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสวดมนต์บทสรภัญญะร่วมกัน
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 • คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ให้ 

เลือกเรียนทางออนไลน์ ผู้ที่ผ่านการเรียนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้รับ Certificate of Completion เพื่อเปิดโลก

แหง่การเรียนรู้แบบไรข้ดีจ�ากดัแกผู่ท้ีส่นใจ (เริม่ลงทะเบยีนเรยีน 3 วชิาแรก ในวนัที ่8 กนัยายน–15 ตลุาคม 2560)

 • ปาฐกถาชุดพิเศษ “อักษราภิวัตน์” เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 100 ปีจุฬาฯ และ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ 

มีการจัดปาฐกถาต่อเนื่องตลอดปี อาทิ หัวข้อการศึกษาประวัติค�าในภาษาไทย อยุธยาบนก้าวย่างสู่ความ 

เป็นมหาอ�านาจเหนือผืนทวีปอุษาคเนย์ วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ เป็นต้น



รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และรายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้บรหิาร
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และรายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

สภามหาวิทยาลัย
 พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดใน
การบริหารงาน มีอ�านาจและหนา้ทีใ่นการควบคมุดูแลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั รวมถึงก�าหนดเป้าหมาย วาง
นโยบาย และแนวทางในการพฒันาของมหาวทิยาลยั เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั ออกระเบียบ ข้อ
บังคับ และประกาศ อนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ�า กรรมการ
ประเภทหัวหน้าส่วนงานที่ไม่ใช่คณาจารย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�าจร ตติยกวี
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
 5. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
 6. ดร.ธาริษา วัฒนเกส
 7. นายบัณฑูร ล�่าซ�า
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
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 9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 10. นางปรีชา วัชราภัย
 11. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
 13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
 14. ดร.อ�าพน กิตติอ�าพน
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง

ประธานสภาคณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล
(ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์)

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี 
(ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2560 วาระเดิม นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)  

กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่เป็นคณาจารย์
(วาระเดิม)

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

(วาระใหม่ ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 กุมภาพันธ์ 2562)
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (ถึง 27 กันยายน 2560) คณบดีคณะนิติศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำา
(วาระเดิม)

 1. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
 4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
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(วาระใหม่ ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560–6 กุมภาพันธ์ 2562)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบ�ารุงรัตน์

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่มิใช่คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สุรโฆษิต ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ (ถึง 22 สิงหาคม 2560) รองอธิการบดี
 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี
 7. รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย ผู้ช่วยอธิการบดี
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี
 13. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดี
 14. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดี
 18. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ (ถึง 6 สิงหาคม 2560) ผู้ช่วยอธิการบดี
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี
 22. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี
 23. อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
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 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (ถึง 27 กันยายน 2560) ผู้ช่วยอธิการบดี
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี
 28. อาจารย์อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม  (ตั้งแต่ 28 กันยายน 2560) ผู้ช่วยอธิการบดี

ส่วนงาน

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ท่ีได้ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาหนา้ 70-74 เลม่ 127 ตอนพิเศษ 16 ง วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2553 ส่วนงาน จ�าแนกเป็น ส�านักงาน

สภามหาวิทยาลัย ส�านักงานมหาวิทยาลัย คณะ ส�านักวิชา วิทยาลัย สถาบัน ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ส�านักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย : ผู้อำานวยการ

รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ

สำานักงานมหาวิทยาลัย : ผู้อำานวยการ

-

คณะ : คณบดี
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณะครุศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนางค์ มณีศรี คณะจิตวิทยา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์
  (ตั้งแต่ 28 กันยายน 2560 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์)
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณะนิเทศศาสตร์
  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ)
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณะแพทยศาสตร์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ารุงศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณะวิทยาศาสตร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์) 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 14. ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (ตั้งแต่ 26 กันยายน 2560 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)
 15. ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณะสหเวชศาสตร์
 18. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร์
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณะอักษรศาสตร์

สำานักวิชา : คณบดี
 1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล  ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร

วิทยาลัย : คณบดี
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สถาบัน : ผู้อำานวยการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา สถาบันการขนส่ง

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา สถาบันไทยศึกษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี สถาบันวิจัยพลังงาน

(ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช)

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 วาระเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร)

7. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์)

9. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ สถาบันเอเชียศึกษา

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สำานักวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน : 

-

คณบดี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  บัณฑิตวิทยาลัย



CU
Chulalongkorn

University

รายงานประจำาปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560170

ผู้อำานวยการ

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

(ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2560 วาระเดิม Professor Dipak C. Jain)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ สถาบันภาษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ส�านักงานวิทยทรัพยากร

4. รองศาสตราจารย์ วัลภา ประกอบผล ส�านักงานการทะเบียน

ณ  30 กันยายน 2560
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ผู้จัดท�า  

 เนื้อหาและ ส�านักบริหารวิชาการ
 แหล่งข้อมูล ส�านักบริหารวิจัย
  ส�านักบริหารกิจการนิสิต
  ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม
  ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
  ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
  ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ส�านักบริหารระบบกายภาพ
  ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
  ศูนย์อาเซียนศึกษา
  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร
  ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
  ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
  หน่วยงานวิสาหกิจในก�ากับของมหาวิทยาลัย 
  สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะ/ส�านักวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน/ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
  สภาคณาจารย์

 รูปประกอบ ศูนย์สื่อสารองค์กร
  www.chula.ac.th

 ผู้จัดทำา ฝ่ายการงบประมาณ 
  ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

 ที่ปรึกษา อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
  รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล)
  ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร)
  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
  ผู้อ�านวยการฝ่ายการงบประมาณ
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