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ข

สารจากอธิการบดี
	 ช่วงเวลาปี	2563	ที่ผ่านพ้นมา	การด�าเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผชิญความท้าทาย	
และมีโอกาสแห่งการพัฒนา	 ได้แสดงบทบาทที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมไทย
ในหลายวาระโอกาส
	 ในปีนี้	 นับเป็นความภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และถือเป็นตัวแทนของประเทศไทย 
ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบั	1	ใน	100	มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงด้านวชิาการทีด่ทีีส่ดุในโลก	(Academic	Reputation)	 
จาก	QS	World	University	Rankings	2021	ซึง่รายงานผลเมือ่วนัที	่10	มถินุายน	2563	โดยได้รบัการจดัอนัดบั	 
ที่	 96	 ของโลก	 และเป็นอันดับ	 1	 ของประเทศไทย	 นับเป็นอันดับท่ีดีท่ีสุดท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
เคยได้รับการจัดอันดับ	 เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ	 
ผู้ประกอบการ	 และสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก	 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าอนัดบัที	่43	ของเอเชยี	อนัดบัที	่208	ของโลก	และเป็นอนัดบั	1	ของประเทศไทย	ตดิต่อกนัเป็นปีที	่12	
	 ถึงกระนั้น	 มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนรู้และสถาบันการศึกษาอย่างมาก	 ต้องการการปรับตัวที่รวดเร็ว	 เท่าทัน	 มหาวิทยาลัย 
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในช่วง	 4	 ปีนับจากนี้	 ในการเป็น	 “ผู้น�าการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
	 การประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	นัน้	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ได้มีโอกาสน�าเสนอนวัตกรรมจากองค์ความรู้ให้กับสังคมไทย	ซึ่งได้กระจายออกไปสนับสนุนการแก้ปัญหา
ในจุดต่าง	ๆ	ดังตัวอย่าง	Chula	COVID-19	Strip	Test	ตู้ความดันลบ	Face	Shield	ดีไซน์ใหม่	การพัฒนา
วคัซนีป้องกนั	COVID-19	ชนดิ	mRNA	และวคัซนีป้องกนั	COVID-19	จากใบยาสูบแห่งแรกของประเทศไทย	 
การให้ความรู้ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี	เป็นต้น
	 ตลอดทั้งปีภายใต้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 New	 Normal	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นแนวทางที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพ	 ตามยุทธศาสตร์หลัก	 3	 ประการ	 คือ	
Future	 Leaders	 Impactful	 Research	 &	 Innovation	 และ	 Sustainability	 กล่าวคือ	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกของคนไทยทุกคน	 มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม	เพื่อน�ามายกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยและสังคมโลกให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ท้ังนี้	 ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องอาศัย 
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของนิสิต	บุคลากร	และการได้รับโอกาสจากสังคม	เพื่อผลักดันให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยกระดับสู่มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

    
	 	 	 (ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์)
	 	 	 	 		อธิการบดี
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ปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณ 
ของพระมหาธีรราชเจ้า	และแรงศรทัธาของประชาชาวไทย	ถวายเป็นราชานุสรณ์
แห่งพระปิยมหาราช	 ผู้ทรงปรารถนาให้ปวงชนมีโอกาสได้เล่าเรียนเสมอกัน	 
เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญ

	 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลัก	 คือ	 การบุกเบิก	 แสวงหา	 
ทะนุบ�ารุง	 และถ่ายทอดความรู้	 กับการเสริมสร้างคุณธรรมให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา

	 ความรู้ที่นับว่าส�าคัญยิ่ง	 คือ	 ความรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม	 
อันได้แก่	 ความรู้รอบและความเช่ียวชาญในสรรพวิทยาการที่อ�านวยประโยชน์ 
แก่การด�าเนินชีวิต

	 ส่วนคุณธรรมที่ผู้เรียนผู้รู้พึงมี	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่
จะต้องปลูกฝัง	 คือ	 ความรูจ้กัตนเอง	 ใฝ่รูอ้ยูเ่สมอ	คดิรเิริม่	 สร้างสรรค์	 รอบคอบ	
ไตร่ตรองเหตผุล	รบัผดิชอบ	เหน็การณ์ไกล	มีศีลธรรม	และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

ฉ



สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

พระเกี้ยว 

 เป็นศริาภรณ์ประดบัพระเกศาหรอืพระเศยีรของพระราชโอรสและพระราชธดิาของพระมหากษตัรย์ิ 
ค�าว่า	 เก้ียว	 ถ้าเป็นค�านามแปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก	 ถ้าเป็นค�ากริยาแปลว่าผูกรัด 
หรือพัน	

	 พระเก้ียวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ	 ท้ังนี้	 สืบเนื่องจากชื่อของ 
มหาวทิยาลยัได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 เพือ่เป็นพระบรมราชานสุาวรย์ี 
ในสมเด็จพระปิยมหาราชผู้พระราชทานก�าเนดิมหาวทิยาลัยนี	้จฬุาลงกรณ์	แปลว่า	เครือ่งประดบัศีรษะหรือ 
จลุมงกฎุ	จลุมงกฎุมคีวามหมายส�าคญัยิง่คอืเกีย่วโยงถงึพระนามาภไิธยเดิมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 คือ	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎฯ	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จึงมี 
ความหมายว่าจุลมงกุฎ	 หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้ามงกุฎฯ	 ยิ่งกว่านั้น	 ยังมีความเกี่ยวพันถึง 
พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งมีความหมายว่า	 “พระจอมเกล้าน้อย”	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ก�าหนดให้พระเกี้ยวเป็นพิจิตรเรขา	
(สัญลักษณ์)	ประจ�ารัชกาลของพระองค์	

	 เม่ือตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก	 จึงโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก	 ต่อมาเมื่อ 
โรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเคร่ืองหมาย 
ของโรงเรยีน	กไ็ด้พระราชทานพระบรมราชานญุาตตามท่ีกราบบงัคมทลูขอพระราชทาน	เมือ่โรงเรยีนมหาดเลก็ 
ได้วิวัฒน์ขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารก็ได้กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนข้อความใต้พระเกี้ยวตามชื่อซึ่งได้รับพระราชทานใหม่	

	 ตลอดมา	 พระเกี้ยวองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตึกจักรพงษ์	 
เป็นพระเกี้ยวซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 เพื่อสร้างจ�าลองจากพระเกีย้วจรงิทีป่ระดษิฐานอยูใ่นพระคลงัมหาสมบตัใินพระบรมมหาราชวงั	
มหาวิทยาลัยสร้างเมื่อ	พ.ศ.	2529	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจิม	และทรงพระสุหร่าย 
ที่องค์พระเกี้ยว	แล้วพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาฯ	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา	2531	(13	กรกฎาคม	2532)
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สีชมพ ู

	 เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือก�าเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือ 
โรงเรยีนมหาดเลก็	ครัง้น้ันได้พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้นกัเรยีนมหาดเลก็แต่งเครือ่งแบบมหาดเลก็
ซึ่งมีอินทรธนูเป็นสีบานเย็นอันเป็นสีของกรมมหาดเล็ก	สีบานเย็นจึงเป็นสีประจ�าสถาบัน	

	 ต่อมาเมือ่มกีารแข่งขันฟตุบอลประเพณีครัง้แรก	ระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 คณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาส ี
ที่จะใช้ในการแข่งขัน	ศาสตราจารย์	ม.ร.ว.สุมนชาติ	สวัสดิกุล	เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตและนายกสโมสรนิสิตฯ	 
ได้เสนอว่าช่ือของมหาวิทยาลัย	 คือ	 พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคาร	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจ�าพระองค์	 คณะกรรมการ
สโมสรนิสิตฯ	 เห็นสมควรอัญเชิญสีประจ�าพระองค์เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย	 เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล	

มหาวิทยาลัยจึงใช้สีชมพูเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัยตลอดมา

ต้นจามจุรี

“จามจุร”ี	เป็นต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั	ถอืเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของจฬุาฯ	

มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย	ด้วยวัฏจักร

ของจามจุรมีคีวามสอดคล้องกบัวิถชีวิีตของชาวจฬุาฯ	กล่าวคือ	มสีเีขยีวชอุม่

ให้ความสดชื่นในช่วงเวลาภาคต้นของการศึกษา	เสมือนนิสิตปีที่	1	ที่ยังคง

เริงร่าสนุกสนานกับการเป็นน้องใหม่	 และเมื่อเวลาผ่านไปในภาคปลาย 

ของการศึกษา	ทัง้ใบและฝักย�า้เตอืนให้นสิติเตรยีมตวัสอบปลายปี	 มิฉะนั้น

อาจจะต้องเรียนซ�้าชั้นหรือถูกไล่ออก

	 ด้วยจามจรุเีป็นไม้ท่ีสลดัใบและฝักในช่วงเวลาปลายปี	ท�าให้ถนน

และคูข้างถนนในจฬุาฯ	สกปรก	ปัญหาของต้นจามจรุ	ีคอื	ปลกูขึน้ยาก	ดแูลรกัษา

ยาก	 มีโรคพืช	 ท�าให ้ ก่ิงก ้านหักหล ่น	 ประมาณปี	 พ.ศ.	 2480	 -	 2500	 จ�านวนต ้นจามจุรี 

ในมหาวทิยาลยัเริม่ลดน้อยลงอย่างมาก	มคีณะต่าง	ๆ	เกดิข้ึนเป็นเหตใุห้ต้นจามจรุถูีกโค่นลงเพ่ือสร้างตึกใหม่	 

และไม่มีนโยบายปลูกทดแทน	 จากการที่จามจุรีลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างล้นพ้นต่อชาวจุฬาฯ	 ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน	 ในวันที่	 15	 มกราคม	 2505	

ซ



พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

พระราชทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัย	จ�านวน	5	ต้น	ซึง่พระองค์ทรงน�ามาจากพระราชวงัไกลกงัวล	หวัหนิ	

และทรงปลูกด้วยพระองค์เอง	 บริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ	 ฝั ่งด้านสนามฟุตบอล	 ทางด้านขวา	 

จ�านวน	3	ต้น	ด้านซ้าย	จ�านวน	2	ต้น	และยงัได้พระราชทานพระราชด�ารสัถึงความผกูพนัระหว่างชาวจฬุาฯ	

กบัจามจุรว่ีามีมานานตัง้แต่สร้างมหาวทิยาลยั	ทรงเน้นว่าดอกสชีมพเูป็นสญัลกัษณ์สงูสดุอย่างหนึง่ของจฬุาฯ	

พระองค์ทรงเห็นว่าจามจุรีที่น�ามานั้นโตขึ้นสมควรจะเข้ามหาวิทยาลัยเสียที	 และสถานที่นี้เหมาะสมที่สุด	 

“จึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้าต้นให้เป็นเครือ่งเตือนใจตลอดกาล”	 ต้นจามจุรีพระราชทานทั้ง	 5	 ต้นนี้	 จึงยืนอยู่ 

แข็งแรง	เป็นศรีสง่าและสิริมงคลแก่ชาวจุฬาฯ	มาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตสืบไป	

	 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัต ิ

ครบ	 50	 ปี	 จุฬาฯ	 จึงตกแต่งลานจามจุรีพระราชทาน	 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

กาญจนาภิเษก	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด 

ลานจามจุรีพระราชทานเมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2539	 เพื่อให้ลานจามจุรีพระราชทานนี้เป็นสิ่งเตือนใจ 

ให้ชาวจุฬาฯ	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเชื่อมั่นว่าลานจามจุร ี

พระราชทานจะเป็นอนสุรณ์สถานแห่งหน่ึงของมหาวทิยาลยัทีร้่อยรดัความสามคัคีของชาวจุฬาฯ	ตลอดไป

	 ต่อมา	 พ.ศ.	 2540	 ในวาระครบรอบ	 80	 ปีแห่งการสถาปนา	 ชาวจุฬาฯ	 ร่วมใจด�าเนินตาม 

พระราชด�ารัส	ด้วยโครงการ	“จุฬาฯ	80	ปี	จามจุรี	80	ต้น”	กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวจุฬาฯ	ทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า	ศษิย์ปัจจบุนั	อาจารย์	บคุลากร	ล้วนแล้วแต่มส่ีวนร่วมในกจิกรรมนีท้ั้งสิน้	และโครงการนี ้

จะทยอยปลูกต้นจามจุรีต่อไปจนจุฬาฯ	 กลายเป็นอุทยานจามจุรีอีกคร้ังหนึ่ง	 เพ่ือให้ชาวจุฬาฯ	 รุ่นต่อไป 

ได้ร่มเงาจามจุรี	มิใช่เหลือแต่เพียงความทรงจ�า	และจามจุรีก็จะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งคู่จุฬาฯ	ตลอดกาล
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วิสัยทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2564	–	2567

“ผู้น�าการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“Leader	creating	knowledge	and	innovation	for	sustainable	society”

ผลสัมฤทธิ์	6	ด้าน	(Ultimate	Outcomes)

1.	 บณัฑติ	ท่ีได้รบัการพฒันาเตม็ศกัยภาพและเป็นพลเมอืงท่ีมคีณุค่าของสงัคมไทยและ 

		 สังคมโลก

2.	 งานวิจัยและวิชาการ	ที่ชี้น�าและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก

3.	 ระบบนิเวศนวัตกรรม	ที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

4.	 การบริหารจัดการ	ที่ปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว	มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

5.	 ประชาคมจุฬาฯ	เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์	และมีสุขภาวะ	

6.	 มหาวิทยาลัยชั้นน�า	ที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ	(Missions)
1.	สร้างและพัฒนาคน

	 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและ 

	 ความยั่งยืน

2.	สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม	

	 กระตุ้นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม	 เกิดผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง 

	 เพิ่มนวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์

3.	ชี้น�าขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก

	 เน้นเพิม่ความร่วมมอื	สงัคม	รฐั	เอกชน	มหาวทิยาลยั	เพือ่ประโยชน์สขุต่อประชาชน	 

	 เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2564	–	2567
(ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	841	วันที่	30	กรกฎาคม	2563)

1.	Future	Leaders:	ผู้น�าแห่งอนาคต

	 นิสิต	 และบุคลากร	 ตลอดจนภาคส่วนภายนอก	 ร่วมลงมือใช้พื้นที่จุฬาฯ	 สร้างความส�าเร็จใน 

ระดับนานาชาติ	เป็นผู้น�าการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคต	อย่างปกติสุข	และเป็นที่รับรู้ได้

2.	Impactful	Research	&	Innovation:	วิจัยนวัตกรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคม

	 เพิ่มสัดส่วนและจ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร	 Top	 10%	 และ	 25%	 อีกทั้งมีธุรกิจนวัตกรรม 

ที่ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬาฯ	 ในการหารายได้	 หรือระดมทุนมากกว่า	 1	 พันล้านบาท	 หรือม ี

มูลค่าตลาดรวมมากกว่า	 10,000	 ล้านบาท	 และเป็นท่ียอมรับจากภาควิชาการ	 และสังคมภายนอก 

ว่าจุฬาฯ	มีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยในองค์ความรู้เหล่านั้น

3.	Sustainability:	การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

	 มีโครงการทีมุ่ง่เป้าและสร้างผลกระทบต่อการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื	สามารถประเมนิและวัดผล

ที่เกี่ยวข้องกับ	World	Impact	Ranking	ได้อย่างรวดเร็ว	มีกระบวนการสร้างและบริหารโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ	สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมในอนาคตได้

ฎ



เป้าสัมฤทธิผลที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สัมฤทธิผลที่เป็นรูปธรรม

1.	 Future	Leaders	:	ผู้น�าแห่งอนาคต
	 นิสิต	 และบุคลากร	 ตลอดจนภาคส่วนภายนอก	 ร่วมลงมือใช้ 
พ้ืนทีจุ่ฬาฯ	สร้างความส�าเรจ็ในระดบันานาชาต	ิเป็นผูน้�าการขบัเคลือ่น 
สังคม	อุดมปัญญาแห่งอนาคต	อย่างปกติสุข	และเป็นที่รับรู้ได้
Keywords:	International	success,	Public-Private	Co-creation	 
and	 Collaboration,	 Change	 agent,	Well-being,	 Public	
Preferences

 21st	Century	learning	paradigms

	(Critical	thinking,	Communication,	
 Collaboration,	Creativity	&	Entrepreneurship)

	Hybrid	(Digital	&	Physical)

	learning	experiences
	Life-long	learning

2.	 Impactful	Research	&	Innovation	:	วิจัยนวัตกรรมที่มี
	 ประโยชน์สูงเพื่อสังคม
	 เพ่ิมสดัส่วนและจ�านวนผลงานตพีมิพ์ในวารสาร	Top	10%	และ	25% 
อกีทัง้มธีรุกิจนวตักรรมทีใ่ช้งานวิจยัและเทคโนโลยีของจฬุาฯ	ในการหา
รายได้หรือระดมทนุมากกว่า	1	พนัล้านบาท	หรอืมมีลูค่าตลาดรวม
มากกว่า	10,000	ล้านบาท	และเป็นทีย่อมรบัจากภาควชิาการ	และ
สังคมภายนอกว่าจุฬาฯ	 มีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยใน 
องค์ความรู้เหล่านั้น
Keywords:	Top	tier	journals,	CU	knowledge	and	technology,	
Contribution	to	society,	Commercialization	to
Public-Private	Sector,	Capitalized	Market	Value

	Interdisciplinary	approaches
	Value-based	economy

	Integrated	innovation	enterprise,	
	 research	and	education

3.	Sustainability	:	การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 มโีครงการทีมุ่ง่เป้าและสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาสงัคมอย่างยัง่ยนื 
สามารถประเมนิและวดัผลทีเ่กีย่วข้องกบั	World	Impact	Ranking	
ได้อย่างรวดเร็ว	 มีกระบวนการสร้างและบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม 
ในอนาคตได้
Keywords:	Impactful	sustainable	development	project,
Impact	monitoring	 and	measurement,	 Forecast	 and	
evaluation	protocol

	Open	&	Integrated	Platform
	 o	 Industry	–	University	Partnership
 o	 Local	and	Global	Engagements

	Innovation	&	Entrepreneurship	Ecosystem
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	 ด้วยตระหนกัในปณธิานของมหาวทิยาลยั	 ทีม่จีดุมุง่หมายหลกัในการบกุเบกิ	 บรูณาการองค์ความรู้	 

สร้างปัญญา	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี	 ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์	 สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม	 เป็นผู้น�าทางปัญญา	 เป็นที่พึ่งและผู้พัฒนาอนาคต 

ของประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยได้เช่ือมโยงและประสานทุกภารกิจที่มีผลต่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 

โดยได้ด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อพฒันาความเขม้แขง็ด้านวิชาการ	การเรียนการสอน	และการพัฒนาตน

ของนิสิต

	 ผลการด�าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต	ปีงบประมาณ	2563	สรุปได้ดังนี้

1	ข้อมูลนิสิต

	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้ผลติบณัฑติในระดบัอดุมศึกษา	จ�าแนกเป็นหลักสตูรระดบัปรญิญาบณัฑติ	 

และระดับบณัฑติศึกษา	ซึง่ประกอบด้วย	ประกาศนยีบตัรบัณฑติ	มหาบัณฑติ	ประกาศนยีบตัรบัณฑติชัน้สงู	 

และดุษฎีบัณฑิต

	 มีจ�านวนนิสิตและข้อมูลการหางานท�าของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	ดังนี้

	 1.1	จ�านวนนิสิตใหม่	นิสิตทั้งหมด	และผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562

	 ในปีการศกึษา	2562	มนีสิติใหม่ทีเ่ข้าศกึษา	11,100	คน	จ�าแนกเป็น	ระดบัปรญิญาบณัฑติ	6,865	คน	 

และระดับบัณฑิตศึกษา	4,235	คน	

	 ในภาพรวมมีนิสิตทั้งหมด	37,364	คน	จ�าแนกเป็น	ระดับปริญญาบัณฑิต	25,940	คน	และระดับ

บัณฑิตศึกษา	11,424	คน	

	 และในปีการศึกษา	2562	มีนิสิตส�าเร็จการศึกษา	8,748	คน	จ�าแนกเป็น	 ระดับปริญญาบัณฑิต	

5,402	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	4,762	คน	รายละเอียดดังแสดงในตารางนิสิตใหม่	นิสิตทั้งหมด	และ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562

	 ทั้งนี้	 จ�านวนนิสิตใหม่ท่ีลงทะเบียนเข้าศึกษาจริง	 จะน้อยกว่าจ�านวนนิสิตท่ีผ่านการรับสมัคร 

คัดเลือกเข้าศึกษา	เนื่องจากมีนิสิตบางส่วนที่สอบผ่านการรับสมัครไม่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษา

หมายเหตุ	ในการแสดงข้อมูลตารางนิสิต	จะใช้ตัวอักษรย่อ	แสดงระดับ	ดังนี้	
ป.ตรี		 หมายถึง	 ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต		 หมายถึง	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.โท	 หมายถึง	 ปริญญาโท
ป.บณัฑติชัน้สงู	 หมายถึง	 ประกาศนยีบตัรบัณฑติชัน้สงู
ป.เอก	 หมายถึง	 ปริญญาเอก
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กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน

นิสิตใหม่	ปีการศึกษา	2562 นิสิตทั้งหมด	ปีการศึกษา	2562

ป.ตรี ป.บณัฑติ ป.โท ป.บณัฑติ

ชั้นสูง

ป.เอก รวม ป.ตรี ป.บณัฑติ ป.โท ป.บณัฑติ

ชั้นสูง

ป.เอก รวม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,267 51 387 245 178 2,128 5,794 51 1,068 717 623 8,253

คณะแพทยศาสตร์ 308 20 111 235 50 724 1,827 20 251 666 139 2,903

คณะทันตแพทยศาสตร์ 99 8 51 9 5 172 625 8 155 50 27 865

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 150 23 30 1 41 245 717 23 77 1 133 951

คณะเภสัชศาสตร์ 202 52 28 282 960 136 92 1,188

คณะพยาบาลศาสตร์ 27 6 33 120 16 136

คณะสหเวชศาสตร์ 253 23 23 299 753 84 56 893

คณะจิตวิทยา 138 38 8 184 495 115 30 640

คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา 117 37 7 161 417 95 42 554

วทิยาลัยวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข

18 10 28 35 88 123

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2,564 935 209 3,708 8,492 2,220 816 11,528

คณะวิทยาศาสตร์ 1,063 271 128 1,462 3,083 689 461 4,233

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1,069 449 75 1,593 3,846 1,200 272 5,318

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 346 87 6 439 1,477 204 29 1,710

วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี

128 128 127 54 181

มนุษยศาสตร์ 561 140 69 770 2,292 415 248 2,955

คณะอักษรศาสตร์ 422 94 27 543 1,700 306 122 2,128

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 139 46 42 227 592 109 126 827

สังคมศาสตร์ 2,473 1,590 98 4,161 9,362 3,745 527 13,634

คณะครุศาสตร์ 387 215 55 657 1,841 509 332 2,682

คณะนิติศาสตร์ 437 198 3 638 1,412 435 16 1,863

คณะนิเทศศาสตร์ 249 53 5 307 969 169 27 1,165

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

826 700 4 1,530 2,995 1,592 14 4,601

คณะรัฐศาสตร์ 242 207 20 469 960 517 92 1,569

คณะเศรษฐศาสตร์ 272 158 4 434 988 282 17 1,287

ส�านักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

60 60 197 197
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กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน

นิสิตใหม่	ปีการศึกษา	2561 นิสิตทั้งหมด	ปีการศึกษา	2561

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บณัฑติ

ชั้นสูง

ป.เอก รวม ป.ตรี ป.บณัฑติ ป.โท ป.บณัฑติ

ชั้นสูง

ป.เอก รวม

วทิยาลยัประชากรศาสตร์ 5 5 4 21 25

สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์

59 2 61 237 8 245

สหสาขาวิชา
(บัณฑิตวิทยาลัย)

239 94 333 581 413 994

รวม 6,865	 51	 3,291 245 648 11,100 25,940 51 8,029 717 2,627 37,364

กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน
ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562

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

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,047 48 286 248 82 1,711

คณะแพทยศาสตร์ 291 19 97 223 17 647

คณะทันตแพทยศาสตร์ 138 7 27 25 1 198

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 108 22 21 19 170

คณะเภสัชศาสตร์ 148 48 17 213

คณะพยาบาลศาสตร์ 22 2 24

คณะสหเวชศาสตร์ 154 16 7 177

คณะจิตวิทยา 108 7 4 119

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 100 29 5 134

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 19 10 29

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1,733 585 128 2,446

คณะวิทยาศาสตร์ 606 200 76 882

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 812 257 36 1,105

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 315 74 5 394

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 54 11 65

มนุษยศาสตร์ 547 102 51 700

คณะอักษรศาสตร์ 397 62 14 473

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 150 40 37 227

สังคมศาสตร์ 2,075 1,470 94 3,639

คณะครุศาสตร์ 332 135 74 541
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กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน
ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562

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

คณะนิติศาสตร์ 327 90 1 418

คณะนิเทศศาสตร์ 232 64 2 298

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 698 797 1 1,496

คณะรัฐศาสตร์ 195 169 11 375

คณะเศรษฐศาสตร์ 242 105 1 348

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 49 49

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1 2 3

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 109 2 111

สหสาขาวิชา	(บัณฑิตวิทยาลัย) 195 57 252

รวม 5,402 48 2,638 248 412 8,748

	 1.2	ภาวะการหางานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2560	
	 จากจ�านวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม	 5,257	 คน	 ในช่วงซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 
(7	ก.ย.	2562	-	28	ก.ย.	2562	และติดตามข้อมูลเพิ่มเติม	ภายในวันที่	31	พ.ค.	2563)	มีนิสิตที่ได้งานท�า	

หรือศึกษาต่อ	รวม	4,064	คน	คิดเป็นร้อยละ	77.3

กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน

ท�างานแล้ว ท�างานแล้วและ
ก�าลังศึกษาต่อ

ก�าลังศึกษาต่อ ยังไม่ได้ท�างาน บัณฑิตที่
ส�าเร็จ

การศกึษา
ทั้งหมด

บัณฑิตที่
กรอกแบบ
ส�ารวจ

ร้อยละ
บัณฑิตที่
กรอกแบบ
ส�ารวจจ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 832 79.9 34 3.3 69 6.6 106 10.2 1,064 1,041 97.8

คณะแพทยศาสตร์ 276 89.3 28 9.1 5 1.6 314 309 98.4

คณะทันตแพทยศาสตร์ 124 99.2 1 0.8 126 125 99.2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 70 72.9 3 3.1 23 24.0 97 96 99.0

คณะเภสัชศาสตร์ 135 93.1 1 0.7 6 4.1 3 2.1 148 145 98.0

คณะสหเวชศาสตร์ 132 82.0 13 8.1 16 9.9 163 161 98.8

คณะจิตวิทยา 42 39.6 1 0.9 7 6.6 56 52.8 116 106 91.4

คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา 53 53.5 15 15.2 31 31.3 100 99 99.0

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1,082 58.2 15 0.8 314 16.9 448 24.1 1,927 1,859 96.5

คณะวิทยาศาสตร์ 338 54.9 5 0.8 194 31.5 79 12.8 636 616 96.9

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 558 61.3 9 1.0 85 9.3 259 28.4 952 911 95.7

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 186 56.0 1 0.3 35 10.5 110 33.1 339 332 97.9

มนุษยศาสตร์ 347 67.0 10 1.9 51 9.8 110 21.2 550 518 94.2
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กลุ่มสาขาวิชา/ส่วนงาน

ท�างานแล้ว ท�างานแล้วและ
ก�าลังศึกษาต่อ

ก�าลังศึกษาต่อ ยังไม่ได้ท�างาน บัณฑิตที่
ส�าเร็จ

การศกึษา
ทั้งหมด

บัณฑิตที่
กรอกแบบ
ส�ารวจ

ร้อยละ
บัณฑิตที่
กรอกแบบ
ส�ารวจจ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

คณะอักษรศาสตร์ 247 69.2 4 1.1 39 10.9 67 18.8 385 357 92.7

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 100 62.1 6 3.7 12 7.5 43 26.7 165 161 97.6

สังคมศาสตร์ 1,281 64.7 17 0.9 208 10.5 473 23.9 2,048 1,979 96.6

คณะครุศาสตร์ 201 59.5 3 0.9 35 10.4 99 29.3 350 338 96.6

คณะนิติศาสตร์ 42 16.9 4 1.6 94 37.9 108 43.5.841 256 248 96.9

คณะนิเทศศาสตร์ 113 53.1 2 0.9 9 4.2 89 41.8 224 213 95.1

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

530 79.0 2 0.3 16 2.4 123 18.3 685 671 98.0

คณะรัฐศาสตร์ 179 79.9 3 1.3 22 9.8 20 8.9 234 224 95.7

คณะเศรษฐศาสตร์ 181 73.9 3 1.2 27 11.0 34 13.9 259 245 94.6

ส�านักวิชาทรัพยากร
การเกษตร

35 87.5 5 12.5 40 40 100.0

รวม 3,542 65.6 76 1.4 642 11.9 1,137 21.1 5,589 5,397 96.6

หมายเหตุ: ยังไม่ได้งานท�า	หมายถึง	หางานท�าไม่ได้	รอฟังค�าตอบจากหน่วยงาน	ยังไม่ประสงค์จะท�างาน	 
	 	 และสาเหตุอื่น	ๆ

2	การรับนิสิต

	 2.1	การรับนิสิตระดับปริญญาตรี

	 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ได้ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	โดยได้มีประกาศกระทรวง

ศึกษาธกิาร	เรือ่ง	นโยบายการคดัเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระบบใหม่	ลงวนัที	่23	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2560	เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานคัดเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบใหม่	หรือ

ระบบ	 TCAS	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2561	 เป็นต้นไป	 โดยมีหลักส�าคัญ	 3	 ประการศึกษา	 คือ	 (1)	 นักเรียน 

ควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่	6	(2)	นักเรียนแต่ละคนมีเพียง	1	สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชา

ที่เลือกเพื่อความเสมอภาค	 และ	 (3)	 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	

(ทปอ.)	 ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์เพื่อบริหาร	 1	 สิทธิ์ของนักเรียน	 และก�าหนดการรับสมัครเป็น	 

5	 รอบ	 โดยก�าหนดให้	 รอบท่ี	 1	 การรับด้วย	 Portfolio	 รอบที่	 2	 การรับแบบโควตา	 และรอบที่	 5	 

การรับตรงอิสระ	มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด�าเนินการรับสมัคร	ส�าหรับการรับรอบที่	3	การรับตรงร่วมกัน	และ

รอบที่	4	การรับแบบ	Admission	ทปอ.	เป็นผู้ด�าเนินการรับสมัครนั้น
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	 ส�าหรบัในปีการศึกษา	2563	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัรบันสิติใหม่ระดบัปรญิญาตรทีีผ่่านการคัดเลือก 
และมีสิทธิ์เข้าศึกษา	 รวม	 7,076	 คน	 จ�าแนกเป็นการรับหลักสูตรปกติ	 6,050	 คน	 และการรับหลักสูตร
นานาชาต	ิ1,226	คน	ประกอบด้วยคณะต่าง	ๆ

ที่ หลักสูตร จ�านวนรับตามแผน รวมจ�านวนผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

%เทียบกับ
แผนการรับ

1. หลักสูตรปกติ 5,815 6,050 104.04

2. หลักสูตรนานาชาติ 1,305 1,226 93.94

รวม 7,120 7,276 102.19

หมายเหตุ	หลักสูตรปกติ	รวมทันตแพทยศาสตร์	เภสัชศาสตร์	แพทยศาสตร์	และสัตวแพทยศาสตร์	รับรอบ	3	ร่วมกับ	กสพท.

	 2.2	การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	

	 มหาวิทยาลยัมนีโยบายรบัสมคัรบุคคลเข้าศึกษาระดบับณัฑติศกึษาในเชงิรกุ	โดยก�าหนดโครงการ

เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษเป็นการ 

รบัเข้าศกึษา	ในปีการศกึษา	2563	มคีณะทีเ่ปิดรบัสมคัรนสิติเข้าศกึษาด้วยวธิพิีเศษ	16	คณะ	รวม	99	สาขาวชิา	 

เป็นระดับดุษฎีบัณฑิต	 44	 สาขาวิชา	 ระดับมหาบัณฑิต	 55	 สาขาวิชา	 และมีนิสิตเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษ	 

171	คน	เป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต	31	คน	ระดับปริญญามหาบัณฑิต	139	คน

	 ส�าหรับภาคต้น	ปีการศึกษา	2563	มีผู้สมัครเข้าศึกษารวมทั้งสิ้น	4,205	คน

ระดับปริญญา

2560 2561 2562

สมัคร สอบได้ สอบได้:	
สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบได้:	
สมัคร

สมัคร สอบได้ สอบได้:	
สมัคร

ปริญญาเอก 730 377 1:1.9 928 591 1:1.6 634 298 1:2.13

ปริญญาโท 4,259 2,777 1:1.5 4,026 2,883 1:1.4 3,359 1,878 1:1.79

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 112 54 1:2.1 75 51 1:1.5 58 33 1:1.76

ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู 382 244 1:1.6 288 251 1:1.1 154 147 1:1.05

รวมทั้งหมด 5,483 3,452 1:1.6 5,317 3,776 1:1.4 4,205 2,356 1:1.78
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3	การบริหารหลักสูตร

	 จ�าแนกเป็น	 จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน	 หลักสูตรปรับปรุง	 หลักสูตรท่ีขอยกเลิก	 และนโยบาย 

การบริหารหลักสูตร	มีข้อมูลโดยสรุป	ดังนี้

	 3.1	จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน	

สาขา

ปริญญา
บัณฑิต

ป.บัณฑิต มหาบัณฑติ ป.บัณฑติ
ข้ันสูง

ดุษฎีบัณฑิต รวมทุกระดับ

รวม

ไท
ย

นา
นา

ชา
ติ

ไท
ย

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 5 - 1 41 2 15 - - 18 1 3 68 3 24 95

มนุษยศาสตร์ 2 1 - - 20 1 1 - - 11 1 1 33 2 3 38

วิทยาศาสตร์กายภาพ 37 9 - - 48 2 10 - - 30 2 4 115 4 23 142

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 11 2 3 - 45 - 14 11 1 27 - 13 97 - 30 127

สหสาขาวิชา - 1 - - 13 - 9 - - 9 - 7 22 - 17 39

รวมทุกสาขา
59 18 3 1 167 5 49 11 1 95 4 28 335 9 97

441
77 4 221 12 127 441

	 3.2	หลักสูตรปรับปรุง	หลักสูตรที่ขอยกเลิก	(ปิด)

	 ในปีงบประมาณ	2563	คณะต่าง	ๆ	ได้พัฒนาหลักสูตร	ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปรับปรุง

หลักสูตร	และปิดหลักสูตร	รวมทั้งสิ้น	41	หลักสูตร	ดังตาราง	

สาขา

ปรญิญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บณัฑติขัน้สงู ปริญญาเอก รวม

ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ
ปรุง

ปิด ปรับ
ปรุง

ปิด

สังคมศาสตร์ 5 - - - 7 1 - - 2 2 14 3

มนุษยศาสตร์ - - - - 4 1 - - 1 1 5 2

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - - - 6 - - - - - 7

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 - - 2 - - - 3 - - 4 5

สหสาขาวิชา 1 - - - - - - - - - 1

รวมทุกสาขา 11 - - 2 17 2 - 3 3 3 31 10
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	 3.3	นโยบายการบริหารหลักสูตร

	 คณะกรรมการนโยบายวชิาการและสภามหาวทิยาลยัได้มมีตใิห้ก�าหนดนโยบายหรือเกณฑ์ทางด้าน

หลักสูตร	รวมทั้งเห็นชอบให้ด�าเนินการเรื่องต่าง	ๆ	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	 	

	 	 3.3.1	 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง

	 	 ปีงบประมาณ	2563	สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนยุทธศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ช่วงระยะเวลา	พ.ศ.	 2560	 -	 2563	 รวมทั้งอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่	 จ�านวน	 

10	หลักสูตร

	 	 มีการปรับปรุงหลักสูตร	 จ�านวน	 31	 หลักสูตร	 จ�าแนกเป็นปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย	 

12	 หลักสูตร	 และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเรียน	 จ�านวน	 19	 หลักสูตร	 เพ่ือให้หลักสูตร 

มีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	 โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ	 

Active	 Learning	 และทักษะการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่	 21	ทั้งนี้	 ในจ�านวนหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว	 

มีหลักสูตรที่ปรับปรุงโดยควบรวม/ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ/พัฒนาให้มีแขนงวิชา	

	 	 3.3.2	 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

	 	 เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 พ.ศ.	 2558	 และระเบียบจุฬาฯ	 ว่าด้วย 

การบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 2561	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้อนุมัติ	 จ�านวน	 

166	หลักสูตร

	 	 3.3.3	 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร	ประจ�าปีการศึกษา	2561

	 	 ในองค์ประกอบท่ี	1	การก�ากบัมาตรฐาน	ตวับ่งชีท้ี	่1.1	การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก�าหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 หลักสูตร 

ของจุฬาฯ	 ที่เปิดสอนและมีนิสิตลงทะเบียนเรียนท้ังส้ิน	 391	 หลักสูตร	 ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน 

ตามองค์ประกอบที่	 1	คิดเป็น	100%	 โดยจ�าแนกเป็นหลักสูตรที่รายงานผลโดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	

พ.ศ.	 2548	 จ�านวน	 16	 หลักสูตร	 และรายงานผลโดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 พ.ศ.	 2558	 จ�านวน	 

375	หลักสูตร	

	 	 หลักสตูรท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	39	หลกัสตูร	และผ่านมาตรฐานของ

สภาวิชาชีพที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองระบบประกันคุณภาพ	 4	 หลักสูตร	 รวม	 43	

หลักสูตร

	 	 3.3.4	 การจัดท�าหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน

	 	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 และ 

คณะเภสัชศาสตร์	จัดท�าหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ดังนี้
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(คณะวิทยาศาสตร์)

Doctoral	of	Engineering,	Graduate	School	of	Engineering,	
Nagaoka	University	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก	และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีสิ่งทอ
(คณะวิทยาศาสตร์)

Master	of	Engineering	in	Materials	Science	and	Technology,	
Nagaoka	University	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
(คณะแพทยศาสตร์)

Master	 of	 Health	 Science/Master	 of	 Science,	 Faculty	 of	
Medical	and	Health	Science,	The	University	of	Auckland	
ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
(คณะเภสัชศาสตร์)

Ph.D.	Program	in	Pharmaceutical	Sciences	และ	Ph.D.	Program	 
in	the	Graduate	Institute	of	Natural	Products	
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เกาสง	
สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)

 	 3.3.5	 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ

	 	 อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ	 ตามประกาศจุฬาฯ	 

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	 พ.ศ.	 2561	 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าอิสระร่วม	 ประธานและกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 100	 คน	 และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต	2	คน	

	 	 3.3.6	 การแต่งตั้งอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

	 	 อนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ	 ตามประกาศจุฬาฯ	 เรื่อง	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	

และแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการแต่งตัง้อาจารย์เชีย่วชาญเฉพาะ	พ.ศ.	2562	เพ่ือปฏบิตัหิน้าทีด้่านบณัฑติศกึษา	

จ�านวน	102	คน	

	 	 3.3.7	 รายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ	50

	 	 ตามที่ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ได้ชี้แจง 

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558	

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558	ในกรณี

ของอาจารย์พิเศษว่า	 หากรายวิชาใดมีความจ�าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่า 

ร้อยละ	50	สามารถด�าเนินการได้	แต่ต้องมอีาจารย์ประจ�าร่วมรบัผดิชอบตลอดการสอนของรายวชิานัน้	ๆ 	ด้วย	 
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โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา	ส�านักบริหารวิชาการจึงได้ก�าหนดหลักการ	ภาระ

หน้าที่ของอาจารย์ประจ�าที่ร ่วมรับผิดชอบ	 คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษแล้ว	 และ 

สภามหาวิทยาลัย	 ในการประชุมครั้งที่	 834	วันที่	 19	ธันวาคม	2562	มีมติมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ

นโยบายวิชาการพิจารณาอนุมัติ	 และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	 คณะกรรมการฯ	 ได้อนุมัติ	 

จ�านวน	2,298	รายวิชา

	 	 3.3.8	การยกเว้นการปฏิบัติตามเกณฑ์/นโยบาย

	 	 	 1)	 การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

	 	 	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ	นางสุรางค์	ดุริยพันธุ์	

ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	เพื่อสอนรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	

	 	 	 2)	 การให้อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์หลักดูแลนสิิตได้มากกว่า	10	คน	แต่ไม่เกนิ	15	คน	 

ต่อภาคการศึกษา

	 	 	 เห็นชอบเกณฑ์การพจิารณาอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุริะดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ 

หรือเทียบเท่า	 ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนิสิต	ดังนี้

	 	 	 ก.	 เกณฑ์ส�าหรับอาจารย์

	 	 	 	 1.	ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพในรอบ	 5	 ปีย้อนหลัง	 

ทัง้นีผ้ลงานทางวชิาการส่วนใหญ่ควรเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่ขึน้ไปของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่สังกัด	หรือระดับ	Quartile	1	ส�าหรับอาจารย์สายวิทยาศาสตร์

	 	 	 	 2.	ผลงานทางวิชาการของผู้ส�าเร็จการศึกษาที่เคยอยู่ในความดูแล	 5	 ปีที่ผ่านมา	 

ส่วนใหญ่ต้องเผยแพร่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าของการส�าเร็จการศึกษา	 หรืออย่างน้อยระดับเฉลี่ยขึ้นไป 

ของหลักสูตร

	 	 	 	 3.	ต ้องไม ่มีนิสิตที่ดูแลปัจจุบันอยู ่ ในช ่วงการขอขยายเวลาการศึกษาหรือ 

รักษาสถานภาพนิสิต	 (แล้วแต่กรณี)	 ด้วยเหตุผลเพ่ือรอตีพิมพ์	 หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

หรือวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

	 	 	 	 4.	ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 	 	 ข.	 เกณฑ์ส�าหรับหลักสูตร

	 	 	 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจะต้องเสนอข้อมลูการกระจายภาระงานการปฏบิตัหิน้าท่ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกท่าน	 เพื่อพิจารณาความสมดุลของ 

การดูแลนิสิตในหลักสูตรด้วย
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	 	 3.3.9	นโยบายด้านการจัดท�าหลักสูตร

	 	 คณะกรรมการนโยบายวชิาการได้ให้นโยบาย	เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารน�าไปประกอบการด�าเนินการ	ดงันี้

	 	 	 1)	 การจัดท�าหลักสูตรไม่ควรเป็นการปรับโดยยึดตามแบบฟอร์ม	 หรือรอบระยะเวลา	

แต่ต้องรวดเร็วทนัสถานการณ์และทนัเทคโนโลย	ี ต้องแสดงให้เหน็สาระส�าคัญ	 เช่น	 เป้าหมาย	ทรพัยากรทีม่ี	 

หลักสูตรทันสมัย	ตอบโจทย์	หรือสร้าง	Impact	ได้

	 	 	 2)	 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการทบทวนรายวิชา/เปิดรายวิชาใหม่	การจัดท�าหลักสูตร

ควรมีมุมมองของบุคคลภายนอก	เช่น	ภาคอุตสาหกรรม	หรือ	Stakeholder	มาประกอบด้วย

	 	 	 3)	 การพิจารณาหลักสูตรควรให้น�้าหนักที่ปรัชญาของหลักสูตร	 วิธีการบริหารจัดการ 

ที่หลักสูตรต้องการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย	 และมีปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย 

ช่วยปลดล็อค	เพื่อให้การด�าเนินการประสบผลส�าเร็จ

	 	 	 4)	 การจดัท�าหลกัสตูรทกุหลักสูตร/ทุกระดับการศกึษา	ในภาพรวมของหลักสูตร	100%	

ต้องแบ่งให้เห็นสัดส่วนความรับผิดชอบในทักษะที่ส�าคัญ	ได้แก่	Future	Leader,	Soft	Skills,	และ	21st	

Century	

	 	 	 5)	 การพฒันาหลกัสตูรให้ก้าวหน้าขึน้	มหาวทิยาลยัต้องสร้างผูน้�าและเปลีย่น	Mindset	

ของอาจารย์ด้วย

	 	 	 6)	 มหาวิทยาลัยควรจัดระดมสมองเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจัง

	 	 	 7)	 การปรับปรุงหลักสูตรต้องท�าความเข้าใจกับคณะ/ส่วนงานให้ตรงกันว่า	 ระยะเวลา	

5	ปี	เป็น	maximum	ที่กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมก�าหนด	คณะ/ส่วนงาน

สามารถทบทวนและปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนระยะเวลานีไ้ด้	โดยหลกัสตูรทีป่รบัปรงุในแต่ละครัง้ห้ามใช้เกนิ	5	ปี

	 	 3.3.10	นโยบายการจดัท�าหลกัสตูรสองปรญิญาควบข้ามระดับเพ่ือสร้างบณัฑติทีม่คีวามสามารถ	

ด้านวิชาการและวิชาชีพ

	 	 เหน็ชอบในหลกัการและเหน็ว่าเป็นนโยบายทีน่่าสนใจ	เพราะจฬุาฯ	มจีดุเด่น	คอื	เป็นมหาวทิยาลยั 

ที่มีสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ครอบคลุมทุกด้าน	 ซึ่งจะเป็นการทะลายก�าแพงระหว่างภาควิชา/คณะ	 และระดับ 

การศึกษาด้วย	 และจะต้องปรับแก้ไขกฎระเบียบในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว	 มหาวิทยาลัย 

ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ	 และให้แนวทางการจัดท�าหลักสูตรว่า	 หากสามารถจัดท�าหลักสูตร 

สองปรญิญาควบข้ามระดบัของสาขาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	 กบัสาขาสังคมศาสตร์ได้ส�าเร็จจะมคีวามน่าสนใจมาก	 

และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการจัดท�าหลักสูตรสองปริญญาควบข้ามระดับกับคณะนิติศาสตร์ด้วย	

เช่น	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กับหลักสูตรระดับปริญญาโท	 ของ 

คณะนิติศาสตร์	เพราะจะเป็นประโยชน์ในการท�างาน	โดยเฉพาะในด้านการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
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  ความหมายของหลักสูตรสองปริญญาควบข้ามระดับ

	 	 หมายถงึ	การจดัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบใหม่ส�าหรับนสิิตทีก่�าลังศกึษาระดับปริญญาตรี	

(หลักสูตร	5	ปี	หรือ	6	ปี)	และเป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า	นิสิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงและมีความ

สามารถศกึษาในระดบัปรญิญาโทได้ในเวลาเดยีวกนั	และส�าเรจ็การศกึษา	โดยได้สองปริญญาในเวลาเดยีวกัน

หรือใกล้เคียงกัน	ทั้งนี้	การจัดท�าหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี	5	ปี	หรือ	6	ปี	ในเบื้องต้นมี

คณะน�าร่อง	2	คณะ	ได้แก่	คณะแพทยศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์

	 	 3.3.11	 แนวคดิการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาด้านความยัง่ยนื	(Institute	of	Sustainability)

	 	 เป็นความร่วมมือกันของ	3	ส่วนงาน	ได้แก่	สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	สถาบันวิจัยทรัพยากร

ทางน�า้	ศูนย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการสารและของเสยีอนัตราย	และร่วมกบัหลกัสตูรสหสาขาวชิาระดบั

โท	-	เอก	2	สาขาวิชา	ได้แก่	International	Postgraduate	Program	in	Hazardous	Substance	and	

Environmental	Management	(IP-HSM)	และ	Environment	Development	and	Sustainability	

Program	(EDS)	ส่วนงานใหม่มวีสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	และกรอบ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยของกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

	 	 โดยจะเป็นส่วนงานหลักในการขับเคลื่อน	 Research	 Focus	 and	 Social	 Contributions	 

ทีมุ่ง่เน้นใน	3	ด้าน	คอื	Sustainable	Natural	Resources,	Sustainable	Communities	และ	Sustainable	 

Production	และมีการด�าเนินการใน	 4	mission	ที่ตอบสนองทั้ง	 Global	National	 และ	 Local	 และ

ส�าหรับ	Research	Focus	and	Social	Contributions	ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้	และจะท�าต่อเนื่อง

ในอนาคตด้วย	ได้แก่	Zero-waste/Circular	Economy	(Chula	to	City	Scale),	Microplastic	Monitoring	 

and	Management	และ	Smart	City	&	Creative	Community	สอดคล้องกับการผลักดันด้าน	SDGs	

ของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ขึ้น

	 	 ในการด�าเนินการจัดตั้งได้มีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 หน่วยงาน

ภาครัฐด้านนโยบายและแผน	และหน่วยงานภาคเอกชน	ทั้งนี้		คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีความเห็น

ในหลายด้านโดยละเอียดเพื่อให้น�าไปประกอบการด�าเนินการ	 และเห็นควรสนับสนุนการร่วมมือนี้และ 

อาจเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

	 	 3.3.12	 ร่างแนวทางการปรับ/ทบทวนทศิทาง	เป้าหมาย	นโยบายของมหาวิทยาลยั	ในช่วงปี		

พ.ศ.	2563	-	2567

	 	 สภามหาวิทยาลัย	ในการประชุมครั้งที่	863	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2563	ได้แต่งตั้งคณะท�างาน

จัดท�าร่างเป้าหมาย	นโยบาย	และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	ในช่วงปี	พ.ศ.	2563	–	2567	และ

เมือ่ด�าเนนิการแล้วให้น�าเสนอคณะกรรมการ	นโยบายชดุต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลยั	เพือ่ให้ความเหน็/ข้อเสนอแนะ	 

โดยคณะท�างานฯ	ได้ด�าเนนิการร่างเป้าหมาย	นโยบาย	และแนวทางการพฒันาของมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คอื
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	 	 	 1)	 การรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 ผ่านการใช้

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 นิสิต	 และบุคคลภายนอก	 และ 

น�ามาวิเคราะห์	เพื่อก�าหนดแนวทางนโยบาย	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านการศึกษาและการเรียนรู้	(Education	&	

Learning)	2)	ด้านการวิจัย	และนวัตกรรม	(Research	&	Innovation)	3)	ด้านการสร้างผลกระทบสังคม

ไทยและสังคมโลก	 (Local	 &	 Global	 Impact)	 4)	 ด้านการก�ากับและยุทธศาสตร์	 (Governance	 &	 

Strategy)	และ	5)	ด้านระบบงานแบบมืออาชีพ	(Professional	Working	System)	

	 	 	 2)	 การทบทวนแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2570)	 

มีข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง	(Blue	Print	for	Changes)	คือ	ปรับพันธกิจให้ความส�าคัญทั้ง	Teaching	

Learning	 และ	 Social	 Service	 ปรับโครงสร้างองค์กร	 รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	 พัฒนานิสิต	

บุคลากร	 ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ปรับกฎ/ระเบียบให้คล่องตัวทันสมัย	 ดึงดูดนักวิชาการ/ 

นักวิจัยที่มีความสามารถสูง	พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 	 	 3)	 แผน	 Reinventing	 University	 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตามนโยบาย 

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์	 ดังนี้	

ก�าหนด	4	ยุทธศาสตร์ทิศทางวิจัย	ได้แก่	Aging	Research	 Innovation,	Sustainability,	Smart	City,	

และ	 BCG	 Science	 สร้างความแข็งแกร่งให้แข่งขันระดับโลกใน	 6	 Technology	 Platforms	 ใช้ระบบ	

Sandbox	 ด�าเนินการเชิงรุกในการดึงดูดและพัฒนา	 Top	 talents	 ในทุกระดับ	 นอกจากนี้ได้ก�าหนด

วัตถุประสงค์ของแผนงาน	Reinventing	University	ไว้	6	ประการ	

	 	 	 	 (1)	 เพื่อส่งเสริมระบบสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยมืออาชีพคุณภาพสูง

	 	 	 	 (2)	 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบใหม่

	 	 	 	 (3)	 เพื่อยกระดับการวิจัยแนวหน้าของชาติไปสู่ระดับโลก

	 	 	 	 (4)	 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยระดับ	Top	100	ของโลก

	 	 	 	 (5)	 เพือ่ร่วมกบัหน่ายงานภาครฐั	เอกชน	และประชาสงัคม	เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

แห่งสหประชาชาติ

	 	 	 	 (6)	 เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มอันดับ	University	 Ranking	 ผ่านงานวิจัยที ่

คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีความเห็นประกอบการด�าเนินการโดยละเอียด	 เกี่ยวกับการเป็นช่วงเวลา

ทีเ่หมาะสม	การหารายได้เพิม่เตมิ	การขับเคลือ่นกลยทุธ์ด้านวจัิยด้วย	Ranking	และ	Internationalization	

การก�าหนด	Focus	Point	 เพื่อผลักดัน	Medical	Hub	of	Asia	การก�าหนด	KPI	ที่เชื่อมโยงกับผลงาน 

ด้านวิจัย	การด�าเนินการที่จะเป็น	Quick	Win	การลดภาพลักษณ์อนุรักษ์นิยม	การเปิดหลักสูตรแนวใหม่

รูปแบบเดียวกับหลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ	(BAScii)	เรื่องการเรียนการสอนที่ต้องผสมผสานกันทั้งแบบ	

Online	และแบบ	Offline	การรับฟังความเห็นของกลุ่มอื่นเพิ่มเติม	
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	 	 3.3.13	การด�าเนินงานเชิงรุกในการรับบุคคลด้านวิชาการและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง	

(Competitive	Track)

	 	 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน	 และด้านการวิจัย	 เพ่ือน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมและเสริมสร้างสังคมไทย 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตามเจตนารมณ์ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นพนักงานสายวิชาการเท่านั้น	 แต่ในระยะแรก 

มุ่งเป้าในสายวิชาการก่อน	และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่	827	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2562	

มีมติเห็นชอบข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย	 พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพ 

ของมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา	(Competitive	Track)	พ.ศ.	2562	แล้ว

	 	 โดยส่วนงานต้องน�าเสนอเหตุผลความจ�าเป็น	ระยะเวลาการว่าจ้าง	ผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพ

และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	 

และผ่านการอนมุติัของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล	ทัง้น้ี	มหาวิทยาลยัให้ความส�าคญักับการประเมนิผล 

การปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากจะน�าไปสู่ความส�าเร็จหรือล้มเหลวได้	 ส่วนงานที่ด�าเนินการแล้ว	 

เช่น	School	of	Integrated	Innovation	คณะแพทยศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สถาบนัวจิยัสงัคม	

และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	เป็นต้น	

	 	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการให้ข้อเสนอแนะถึงความส�าคัญ	 และการด�าเนินงานในเร่ือง 

การจ้างพนักงาน	 Competitive	 Track	 ให้เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยของแต่ละสาขา	 การประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยแต่ละประเภท	 การถอดบทเรียนจากองค์กรอื่น	 ลักษณะผลผลิตที่ต้องการ	

การสบืทอดหรอืถ่ายทอดองค์ความรู	้การพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัให้มปีระสทิธภิาพควบคูก่นั

	 	 3.3.14	 การพจิารณาร่างข้อบังคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตร	ีพ.ศ.	...

	 	 เห็นชอบการปรับแก้	(ร่าง)	ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตรี	

พ.ศ.	...	 ในประเด็นส�าคัญ	 คือ	 การยกเว้นรายวิชาให้นิสิตจุฬาฯ	 ที่ลาออกและสมัครเข้าศึกษาใหม่	 

เพ่ิมรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนซ�้า	 เพ่ือให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาบังคับที่ได้รับ 

การประเมินผลเป็น	 F	 ในครั้งแรก	 และจะยังไม่น�ามาค�านวณแต้มเฉลี่ย	 โดยจะนับหน่วยกิตของรายวิชา 

เพียงครั้งเดียว	 เพิ่มระบบการศึกษาแบบโมดูล	 และเพ่ิมการคิดจ�านวนหน่วยกิตการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์	แบบโมดูล	เพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต

  3.3.15	 การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษส�าหรับนิสติใหม่ระดับ	บณัฑิตศกึษา	

ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น	ปีการศึกษา	2563

	 	 เห็นชอบให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น	 ปีการศึกษา	 2563	 

ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา	 เหตุเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
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ของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ท�าให้การจัดทดสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ	 

ต้องชะลอไป	 ให้ขยายเวลาให้สามารถเข้าทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ได้

ตามเกณฑ์ฯ	ไปจนถึงภาคการศึกษาปลาย	ปีการศึกษา	2563	

	 	 และให้ความเหน็เพือ่ประกอบการด�าเนนิการว่า	 การขยายเวลาแม้จะมข้ีอดท่ีีนสิติจะมเีวลามากขึน้ 

ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ	 แต่มหาวิทยาลัยก็ควรระมัดระวังผลกระทบในเชิงลบด้วย	

เพราะหากเป็นนิสิตทดลองศึกษา	 1	 ปีการศึกษาแล้วไม่สามารถสอบผ่านได้	 อาจเป็นการเสียเวลา 

ส�าหรับนิสิตด้วย	 มหาวิทยาลัยอาจใช้กรณีนี้ด�าเนินการในลักษณะ	 Sandbox	 เพื่อประเมินผลดี/ผลเสีย 

ของการขยายเวลาเป็น	1	ปีการศึกษาด้วย

4	การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิต	

	 การด�าเนินงานกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความ

สามารถ	พลานามัย	คุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประเทศและของโลกในกระแส

การเปลีย่นแปลง	โดยเน้นการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุให้นสิิตเป็นผู้มวีสัิยทศัน์ทีก่ว้างไกล	เป็น

ผู้น�าความคิดในระดับนานาชาติ	สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้	เพื่อให้โอกาสนิสิตได้เรียนรู้และประยุกต์

ใช้หลักความรู้เชิงวิชาการเพื่อบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ	 ตลอดจน 

อ�านวยความสะดวกด้านบริการสวัสดิการอื่น	ๆ	อาทิ	บริการแนะแนวและจัดหางาน	บริการให้การปรึกษา	

บรกิารหอพกั	เพือ่เอือ้อ�านวยให้นสิติสามารถแสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที	่อนัส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	2563	

และปีการศึกษา	2562	เป็นดังนี้

	 4.1	 การพัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพและความเป็นผู้น�า

	 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	 ในด้านการบริหารจัดการบุคลิกภาพและความเป็นผู้น�าให้แก่ 

นิสิตกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ 	โดยจัดอบรมรวมทั้งสิ้น	2	หลักสูตร	มีจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น	53	คน	

ได้แก่	 โครงการสัมมนาผู้น�านิสิตหลักสูตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต	และโครงการสัมมนาผู้น�านิสิต

หลักสูตรองค์การบริหารสโมสรนิสิตและสภานิสิต

	 4.2	 การพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 โดยเน้นการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง	กิจกรรมเพิ่ม

เสริมสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม	 กิจกรรมเสริมสร้างความส�านึกในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	

และกจิกรรมรณรงค์ต่าง	ๆ 	เพ่ือให้ความรูเ้ชงิป้องกนัและเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของนสิิต	มโีครงการต่าง	ๆ 	

รวม	40	โครงการ	
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	 ตวัอยา่งโครงการ	อาท	ิโครงการค่ายจุฬาฯ	-	อดุรฯ	สานฝันนอ้งสูม่หาวทิยาลัย	ครัง้ที	่17	โครงการ

ค่ายขอบใจ	 จ.ล�าปาง	 โครงการจุฬาฯ	 สามัคคี	 น้องพี่จิตอาสา	 ซับน�้าตาผู้ประสบอุทกภัย	 โครงการแต้มสี	 

เติมฝัน	ให้น้อง	โครงการค่ายแนะแนวจุฬาฯ	-	จ.หนองบัวล�าภู	ครั้งที่	1	ค่ายส่องแสง	โครงการค่ายวิชาการ

ทานตะวนั	ครัง้ที	่27	โครงการค่ายจฬุาฯ	จฬุาเพือ่น้องชายแดนใต้	ครัง้ที	่2	โครงการค่ายเติมฝันชมพแูพรวา	 

จุฬาฯ	-	กาฬสินธุ์	ครั้งที่	11	โครงการจุฬาฯ	-	รากแก้ว	อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	จ.น่าน	ครั้งที่	1	โครงการ

ลงพื้นที่โปรเจคปลูกข้าว	 STEPS	 โครงการเข้าร่วมโครงงานเพื่อความยั่งยืนของนิสิต	 SUN	 THAILAND	

โครงการจิตอาสาหน้ากากผ้าเพื่อนิสิตและบุคลากร	 โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

กราดยิงในห้างสรรพสินค้า	จ.นครราชสีมา	โครงการศิลปะเพื่อน้อง

	 4.3	 การเสริมสร้างจิตส�านึกนิสิตต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม

	 เพ่ือพฒันาจติส�านกึและความรบัผดิชอบของนสิติ	โดยส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของสถาบนั	

ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	 เพ่ือให้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและต่อสังคม	ซึ่งได้จัดมีการจัดโครงการต่าง	ๆ	

3	โครงการ	ดงัน้ี	โครงการปิยมหาราชาภสิดดุ	ีโครงการ

วันมหาธีรราชเจ้า	 และโครงการจัดน�านิสิตเข้าแถว 

รับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 4.4	 การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสู่นานาชาติ

	 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีความสนใจ	 และพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษา	 โดยสนับสนุน

การจัดกิจกรรมส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ	ส่งเสริมผู้น�ากิจกรรมเข้าร่วมการประชุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ	 และสนับสนุนนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	 รวมถึง

การจัดต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	มีโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	โครงการแข่งขัน

โต้วาทีสาระภาษาอังกฤษ	 รายการ	World	 Universities	 Debating	 Championship	 โครงการแข่งขัน

โต้วาทีสาระภาษาอังกฤษ	 รายการ	 ICU	 Yournament	 2020	 โครงการ	 Beyond	 Biodiversity	 SDGs	

Hackathon	และโครงการ	8th	ASEAN	Student	Leaders	Forum	ASLF	และ	4th	AUN-SAN	Meeting
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	 4.5	 การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต

	 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์การท�างานร่วมกัน	 เสริมสร้างความรักความสามัคคี	 และ 

เสริมสร้างการพัฒนาการด้านสติปัญญา	 สังคม	 อารมณ์	 และจิตใจ	 ให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 

โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตในรูปสโมสรนิสิต	มีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(อบจ.)	สภานิสิต	และชมรมต่าง	ๆ	ด�าเนินกิจกรรมด้านต่าง	ๆ	จ�านวนประมาณ	139	โครงการ	(ประจ�าปี

การศึกษา	2562)	

	 ตัวอย่างกิจกรรมบางส่วน	อาทิ	

	 	 โครงการรับน้องก้าวใหม่	ปีการศึกษา	2562

	 	 โครงการค่ายวาทศิลป์และมนุษย์สัมพันธ์	ครั้งที่	5	ปีการศึกษา	2562

	 	 โครงการค่ายฝึกอารมณ์ความเป็นผู้น�า	รุ่นที่	5	ปีการศึกษา	2562	(EQ	Leader	Camp)

 	 โครงการค่ายเรยีนรูใ้นการอนรุกัษ์ธรรมชาติ	(ศกึษาป่าไม้และวถิชีมุชน)	ประจ�าปีการศกึษา	2562

 	 โครงการค่ายสานสัมพันธ์และพัฒนาชีวิตคริสเตียน	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการถ่ายท�าภาพยนตร์สั้น	(Short	film)

 	 โครงการอีสานจุฬาฯ	พาแลง	“เพชรพระเกี้ยวบันเทิงศิลป์”	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการสบืสานประเพณแีห่พระแข่งเรอืข้ึนโขนชงิธง	สมัผสัวถิปีระมงเกาะพทิกัษ์	ปีการศกึษา	2562

 	 โครงการพิธีไหว้ครูมวยและครูกระบี่กระบอง	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการคอนเสิร์ตเปิดตัวสมาชิกใหม่	(Voice	of	Angels)	ครั้งที่	21

 	 โครงการค่ายศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์	“เด็กศิลป์”	ครั้งที่	13	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการกิจกรรมแรกพบมุสลิมจุฬาฯ	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ	สภาผู้แทนราษฎร	ปีการศึกษา	2562

 	 โครงการมหกรรมกีฬาฯ	ปีการศึกษา	2562	(CU	OPEN	2020)
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	 4.6	 การส่งเสริมเพื่อให้โอกาสนิสิตได้พัฒนาความสามารถพิเศษของตน

	 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษ	 ได้พัฒนาตนเอง	 ท�าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	 และ

เป็นแบบอย่างที่ดี	ในรอบปีนี้	มีนิสิตจุฬาฯ	ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจากหน่วยงานต่าง	ๆ	

ในช่วงเวลารอบปีงบประมาณ	2563	(1	ตุลาคม	2562	–	30	กันยายน	2563)	ได้แก่	

ด้าน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

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

ด้านวิชาการ	วิชาชีพ 66 45 21 8 87 53

ด้านกีฬา	สุขภาพ 523 407 39 49 562 456

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม 2 2 2 2

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 9 4 1 1 10 5

ด้านสิ่งแวดล้อม 2 2 2 2

รวมทั้งสิ้น 602 460 61 58 663 518

	 4.7	 การส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ

	 เพื่อให้โอกาสผู ้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติในทางกีฬาและด้านศิลปะได้เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย	 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องและมีระดับมาตรฐาน 

ที่สูงขึ้น	 เพื่อประโยชน์แก่นิสิตโครงการพิเศษ	 รวมทั้งสนับสนุนดูแลให้สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร	 

รวม	3	โครงการ	ในปีการศึกษา	2562	มีนิสิตในโครงการรวม	480	คน	ได้แก่	

 	 โครงการพัฒนากีฬาชาติ	369	คน	

 	 โครงการศิลปะดีเด่น	87	คน		

 	 โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล	24	คน
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ข้อมูลประกอบ

	 (1)	คณะทีเ่ข้าร่วมโครงการรบันสิติทีม่คีวามสามารถดีเด่นด้านกฬีา	เข้าศกึษาฯ	รวม	12	คณะ	ได้แก่	

ครุศาสตร์,	 จิตวิทยา,	นิติศาสตร์,	นิเทศศาสตร์,	 รัฐศาสตร์,	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี,	 เศรษฐศาสตร์,	

เภสัชศาสตร์,	วิทยาศาสตร์,	วิศวกรรมศาสตร์,	อักษรศาสตร์	และวิทยาศาสตร์การกีฬา	

	 (2)	คณะท่ีเข้าร่วมโครงการรบันิสติท่ีมคีวามสามารถดเีด่นด้านศิลปะ	เข้าศึกษาฯ	รวม	2	คณะ	ได้แก่	

ครุศาสตร์	และศิลปกรรมศาสตร์	

	 (3)	คณะท่ีเข้าร่วมโครงการรับนิสิตตามโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล	 3	 คณะ	 คือ	 ครุศาสตร์,	

รัฐศาสตร์	และวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 4.8	 การจัดสวัสดิการหอพักนิสิต

	 เพือ่เป็นสวสัดกิารช่วยเหลือนิสติท่ีมภีมูลิ�าเนาต่างจงัหวดั	หรอืมทีีพ่กัไม่เอือ้ต่อการศกึษา	มทีัง้หมด	

4	อาคาร	รองรับนสิติ	3,010	คน	แยกเป็นหอพกันสิติชายและหอพกันสิติหญงิ	โดยมนีสิติได้รบัการพจิารณา

ให้เข้าพัก	ดังนี้

 หอพักนิสิตชาย

  	 ตึกชวนชม	เป็นอาคาร	17	ชั้น	(นิสิตชาย	ชั้น	13	-	17)	มีห้องพัก	189	ห้อง	ห้องละ	2	คน	 

รองรับนิสิตได้	378	คน

  	 ตกึพดุตาน	เป็นอาคาร	14	ชัน้	มห้ีองพกั	238	ห้อง	ห้องละ	2	คน	หรอื	3	คน	รองรบันสิติ	550	คน

  	 ตึกจ�าปา	เป็นอาคาร	5	ชัน้	มห้ีองพกั	75	ห้อง	ห้องละ	4	คน	รองรับนสิติได้ประมาณ	300	คน

 หอพักนิสิตหญิง

  	 ตึกชวนชม	เป็นอาคาร	17	ชั้น	(นิสิตหญิง	ชั้น	2	-	12)	

มีห้องพัก	401	ห้อง	ห้องละ	2	คน	รองรับนิสิตได้	802	คน

  	 ตึกพดุซ้อน	 เป็นอาคาร	 14	 ชัน้	 มห้ีองพกั	 245	 ห้อง	 

ห้องละ	4	คน	รองรบันสิิตได้ประมาณ	980	คน

 พักแบบรายวัน

  	พักแบบรายวัน	ตึกชวนชม	มีห้องพักส�าหรับนิสิต	20	ห้อง	ห้องละ	2	คน	รองรับนิสิตได้

ประมาณ	40	คน

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีหอพักพวงชมพูในบริเวณพื้นที่ตลาดสามย่าน	 ซึ่งด�าเนินการ 

โดยเอกชน	แต่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย	มีนิสิตพักอาศัยจ�านวนประมาณ	1,149	คน



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 21

	 4.9	 การจัดบริการให้การปรึกษาแก่นิสิต

	 บรกิารการปรกึษาแนะแนวทัง้ด้านวชิาการและการใช้ชีวติในมหาวทิยาลัย	และให้ความช่วยเหลือ

ดแูลแก่นสิติทีป่ระสบปัญหาในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การเรียน	การปรับตัว	ครอบครัว	โดยหน่วยส่งเสริมสุขภาวะ

นิสิต	 เปิดให้บริการที่อาคารจามจุรี	9	ชั้น	3	ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์	 (08.00	–	17.00	น.)	มีนักจิตวิทยา 

และอาจารย์ทางด้านจิตเวชศาสตร์เป็นผู้ให้บริการ	

	 ได้จัดบริการให้การปรึกษารายบุคคล	2,835	ราย	พร้อมทั้งในอีกหลายรูปแบบ	อาทิ	

 	 การบริการแบบทดสอบและข้อมูลสารสนเทศทางจิตวิทยาส�าหรับนิสิต	 TMHQ	 1	 โครงการ	

3,757	คน

 	 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต/โปรแกรมทักษะการดูแลและพัฒนาตนเองรายสัปดาห	์ 

33	โครงการ

 	 โครงการอบรมมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ	2	หลักสูตร	+	1	สถาปัตย์

 	 โครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์	3	โครงการ

 	 โครงการอบรมทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส�าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเปลี่ยนเป็น	 Clip	 

ให้ความรู้	6	Clip

 	 โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนานิสิต	5	ครั้ง

 	 โครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะนิสิต	142	คน	3	รุ่น

 	 การสร้างเครือข่ายการดูแลนิสิตต่างชาติ	ยกเลิกและยุบรวมกับเครือข่ายกิจการนิสิต

	 4.10	โครงการจ้างนิสิตท�างานพิเศษ

	 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ที่ประสงค์จะช่วยเหลือตนเอง	 หรือนิสิตที่ประสงค์ 

จะท�างานพิเศษ	 เพื่อหาประสบการณ์ในการท�างานเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเอง	 

ในปีงบประมาณ	2562	มีการจ้างนิสิต	จ�านวนเงินรวม	5,113,250	บาท	คิดเป็น	51,132	ชั่วโมง	30	นาที
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	 4.11	การบริการจัดหางาน

	 เพ่ือให้บริการจัดหางานแก่นิสิตท่ีก�าลังศึกษาอยู่	 ตลอดจนให้บริการข้อมูลแหล่งงานแก่บัณฑิต 

ในการหางานท�า	 จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ	 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบและสมัครงานโดยตรงกับ 

ผูป้ระกอบการ	รวมทัง้ได้ความรูแ้ละข้อมลูการศกึษาต่อโดยตรงกบัหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ	ในปีงบประมาณ	

2563	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส	COVID-19	จึงมกีารเปล่ียนรูปแบบโครงการนทิรรศการ

ตลาดนัดแรงงานและการแนะแนวการศึกษา	 เป็นแบบการประชาสัมพันธ์ออนไลน์	 โดยบริษัทจัดส่ง 

รายละเอียดมายังส�านักบริหารกิจการนิสิต	 ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน	 CU	NEX,	 Line	 กลุ่มของคณะ,	

Facebook	ส�านักบริหารกิจการนิสิต	และ	Facebook	ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต	

	 4.12	บริการประกันอุบัติเหตุ

	 เพื่อเป็นหลักประกันให้กับนิสิต	 ในการได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลในกรณี 

ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกรณีอื่น	ๆ 	ครอบคลุมการให้บริการแก่นิสิต

ทัง้ระดับปรญิญาตรีถึงระดบัปริญญาเอก	รวมจ�านวนนิสติทีเ่ข้าร่วมโครงการประกนัอบุตัเิหต	ุทัง้สิน้	38,597	ราย	 

จากเป้าหมาย	 40,000	 ราย	 ทั้งนี้	 หากนิสิตจ�าเป็นต้องรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกัน	 มหาวิทยาลัย 

ก็มีกองทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เป็นรายกรณี	

	 กรณีที่นิสิตได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัย/สาธารณภัย	 เช่น	 น�้าท่วม	 ไฟไหม้	 มหาวิทยาลัย 

จัดให้มีทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต	 เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนี้	 ในวงเงินไม่เกิน	10,000	บาทต่อครั้ง

อีกด้วย

5	ทุนอุดหนุนการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต	 ท้ังระดับปริญญาบัณฑิต	 และ 

บัณฑิตศึกษา	 โดยสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย	 เพื่อให้นิสิตที่มีความรู้	 ความสามารถได้รับ 

การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษา	 และการวิจัย	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุน 

เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน	 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนจนส�าเร็จการศึกษา	 โดยเน้นจัดระบบ 

การให้ทนุการศกึษาเพือ่ให้โอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั	ให้ความส�าคญัต่อกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกนิสิตรับทุน	 และเน้นการสร้างจิตส�านึกของนิสิตรับทุนต่อการช่วยเหลืองานส่วนรวม	 โดยจ�าแนก

ข้อมูลทุนการศึกษาเป็น	2	ประเภท	คือ	ทุนการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต	และทุนการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา	
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	 5.1	 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

	 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต	 ได้มีการจัดสรรทุนจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย	 

คณะ/สถาบัน	 ทุนกู้ยืม	 ทุนภายนอก	 และทุนบริจาค	 รวมทั้งสิ้น	 7,695	 ทุน	 เป็นจ�านวนเงินที่จัดสรร	

275,638,392.35	บาท

แหล่งทุน ทุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน

มหาวิทยาลัย ทุนขาดแคลน	ประเภท	ก 42 4,076,000.00

ทุนขาดแคลน	ประเภท	ข	(1) 1,314 39,195,500.00

ทุนขาดแคลน	ประเภท	ข	(2) 357 8,286,000.00

ทุนขาดแคลน	ประเภท	ค 173 1,307,500.00

รางวัลเงินทุน	ทุนภูมิพล 21 210,000.00

รางวัลเงินทุน	ทุนท�าชื่อเสียง 1,046 2,615,000.00

ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 15 85,000.00

มหาวิทยาลัย	:	
ส�านักบริหารวิชาการ/
ศูนย์จุฬาฯ	ชนบท

ทุนอุดหนุนการศึกษา 916 	68,370,431.00	

ทุนอุดหนุนการวิจัย 17 510,000.00

มหาวิทยาลัย	:	
คณะ/สถาบัน	จัดสรร

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 1,109 68,584,219.00

ทุนอุดหนุนการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 	75	 	847,091.85	

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขา 12 1,680,000.00

ทุนอื่น	ๆ 909 9,845,208.50

ทุนกู้ยืม เงินกู้ยืม	กยศ. 537 27,313,400.00

เงินกู้ยืม	กรอ. 37 1,553,400.00

ทุนภายนอก ทุนบริจาค	ทุนรายปีจากทุกแหล่ง 431 17,964,182.00

นิสิตพิการ	(สกอ.) 5 194,000.00

ทุน	1	อ�าเภอ	1	ทุน	(สกอ.) 44 5,248,000.00

ทนุสวทช./พสวท./ทนุเรยีนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย/ 
ทนุโครงการสร้างปัญญาวทิย์ผลตินกัเทคโน/ทนุรฐับาลไทย 
โดยส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ	(สพร.)/สกอ.

138 9,994,700.00

ทุนบริจาค ทุนบริจาค 497 7,758,760.00

รวมทั้งสิ้น 7,695 275,638,392.35
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	 5.2	 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ได้มีการจัดสรรทุนจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย	 

คณะ/สถาบัน	 ทุนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และทุนบริจาค	 

รวมทัง้สิน้	4,461	ทนุ	เป็นจ�านวนเงินทีจ่ดัสรร	485,703,200.20	บาท

แหล่งทุน ทุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน

มหาวิทยาลัย	:	
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรร

ทุน	90	ปี	จุฬาฯ	
(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)

292 38,976,500.00

ทุนหลังปริญญาเอก	
(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)

171 91,862,000.00

ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตและนักวิจัย
หลังปริญญาเอก	(กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)

24 1,294,846.54

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส�าหรับนิสิต 215 5,930,000.00

ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโท
ไปเสนอผลงานในประเทศ

21 110,288.02

ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโท
ไปเสนอผลงานในต่างประเทศ

128 5,137,742.22

ทุนสนับสนุนไปท�าวิจัยในต่างประเทศ 45 7,174,398.00

ทนุหลักสตูรดุษฎบีณัฑติ	“100	ปี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 293 49,475,000.00

ทุน	72	พรรษา 155 16,940,000.00

ทนุสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 22 1,694,000.00

ทุนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 10 1,295,000.00

ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน	
ประเภท	60/40

118 3,844,200.00

ทุนด้านกีฬา 29 1,542,000.00

ทุนผู้ช่วยสอน 180 7,481,000.00

ทุนผู้ช่วยวิจัย 6 360,000.00

มหาวิทยาลัย	:	
ส�านักบริหารวิชาการ

จัดสรร
ทุนอุดหนุนการศึกษา 410 55,780,100.28
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แหล่งทุน ทุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน

มหาวิทยาลัย	:	
คณะ/สถาบัน	จัดสรร

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 690 61,604,254.00

ทุนอุดหนุนการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 511 12,333,968.14

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขา 187 7,447,500.00

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 99 8,344,000.00

ผู้ช่วยสอน/วิจัย 413 16,133,000.00

ทุนอื่น	ๆ 122 5,975,140.00

ทุนส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา 
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ/โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

13 1,178,000.00

ทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/ทุนอื่นๆ	ของสกอ.

3 261,600.00

ทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

70 13,931,200.00

ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทุนสวทช./พสวท./วช./สกว./ทุนรัฐบาลไทย/อื่น	ๆ 213 66,132,863.00

ทุนบริจาค ทุนบริจาค/ทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 21 3,464,600.00

รวมทั้งสิ้น 4,461 485,703,200.20

6	การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศ	

	 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการพัฒนานิสิตเพ่ือความเป็นเลิศ 

เป็นการเฉพาะ	เป็นโครงการท่ีครอบคลมุตัง้แต่การรบันสิติเข้าศกึษา	การส่งเสรมินสิติทัง้เรือ่งทนุและโอกาส

ในการศึกษาหาความรู	้โดยมหาวทิยาลัยได้สนบัสนนุโครงการอย่างต่อเนือ่ง	มผีลการด�าเนนิงานในโครงการ

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 6.1	 ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ		

สยามมกุฎราชกุมาร	

	 เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ได้แก่	ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	พฤกษศาสตร์	และ

คณติศาสตร์	โดยจดัสรรให้แก่นสิติคณะวิทยาศาสตร์	ชัน้ปีท่ี	4	ทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมต้ังแต่	3.00	ขึน้ไป	 

ท่ีมีความตัง้ใจและมุ่งมัน่ศกึษาต่อในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานในระดบับณัฑติศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์	 

ปีละ	7	ทุน	ทุนละ	100,000	บาท
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	 ในปีการศึกษา	2563	มนีสิติได้รบัการคดัเลอืกให้รบัทุนอดุหนนุการศกึษาเป็นรุน่ที	่11	จ�านวน	4	คน	 

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์	2	คน	สาขาวิชาเคมี	1	คน	และสาขาวิชาพันธุศาสตร์	1	คน	ทั้งนี้	นิสิตรุ่นที่	10	 

ปีการศกึษา	2562	จ�านวน	7	คน	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั	1	จ�านวน	2	คน	 

เกยีรตนิยิมอนัดบั	2	จ�านวน	5	คน	เข้าศึกษาต่อระดบับณัฑติศกึษาในคณะวทิยาศาสตร์	จฬุาฯ	จ�านวน	6	คน	 

และไม่ได้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	1	คน

	 6.2	 โครงการทุนจุฬาฯ	ดุษฎีภิพรรธน์

	 เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ประสงค์จะร่วมกันสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง	และสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในสถาบัน

ทางวิชาการต่างประเทศ

	 ในปีงบประมาณ	 2563	 ได้อนุมัติทุนจากกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ	 เป็นทุนเก่าผูกพัน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	14	คน	และนิสิตวิจัย	14	คน	เป็นเงิน	6.40	ล้านบาท

	 6.3	 โครงการพัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	

	 มหาวิทยาลัยด�าเนินโครงการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู ่ความเป็นเลิศ	 

มาตั้งแต่ปี	2556	เนื่องจากเห็นถึงความส�าคัญของการผลิตนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต	เพื่อเป็นฐานในการสร้าง

องค์ความรู้บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่	 เป็นการสนับสนุนนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	

และมีทักษะในระดับนานาชาติ	 ด้วยการสนับสนุนทุนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นการจูงใจให้ผู้ที่จะเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น	 ได้แก่	 การสนับสนุนทุนการศึกษา	 ทุนวิจัย	 ทุนไปท�าวิจัย	ณ	 ต่างประเทศ	 

และทนุไปเสนอผลงานวจิยัในท่ีประชมุระดบันานาชาต	ิทัง้น้ี	มผีูไ้ด้รบัทนุการศกึษา	375	คน	ทนุวจิยั	23	คน	 

ทุนไปท�าวิจัยในต่างประเทศ	16	คน	และมีผู้ได้รับทุนเตรียมปริญญาโทเข้าปริญญาเอก	2	คน

7	การพัฒนาด้านการเรียนการสอน

	 ประกอบด้วย	กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้	 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผ่าน

ระบบออนไลน์	 โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 โครงการเรยีนล่วงหน้า	 

(Advanced	 Placement	 Program	 :	 AP	 Program)	 และโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช	 และสถาบัน

นวัตกรรมบรูณาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(School	of	Integrated	Innovation,	Chulalongkorn	

University:	ScII)
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	 7.1	 กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้	

	 ด�าเนินงานตามพนัธกจิหลกั	3	ด้าน	ได้แก่	เครือข่ายคณาจารย์เพ่ือพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน	 

นวัตกรรมการเรียนรู ้ด้วยดิจิทัล	 และนวัตกรรมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 โดยศูนย์ฯ	 ได้วางแผนและ 

ด�าเนินงานแบบมุ่งเป้า	 ตามโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต	 (Learning	

Innovation	for	Life	Long	Education	:	LiLLE)	ประกอบด้วยงาน	6	ด้านท่ีส�าคญัได้แก่	Active	Learning,	 

Learning	Space,	LiLLE	Community,	Online	Courses,	Online	Library	และ	Online	Lectures	 

มีผลการด�าเนินงานโดยสรุป	ดังนี้

  7.1.1	 การพัฒนาเครือข่ายคณาจารย์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน	

	 	 จัดกิจกรรมหลัก	 4	 ด้าน	 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์	 LiLLE:	 LiLLE	 Community	 และ	

Active	Learning	คือ

   1)	 การพัฒนาคณาจารย์เพือ่การเรยีนการสอนยคุใหม่	(Faculty	Development	

for	Tomorrow	Teaching:	FDT2)	

	 	 	 โดยจัดกิจกรรม	 LiLLE	Workshop	 สัมมนาอบรมเพ่ือพัฒนาคณาจารย์	 41	 คร้ัง	 

มีเนื้อหาที่จัดอบรมที่หลากหลาย	มีผู้เข้าอบรม	1,148	คน	นอกจากนี้	 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส	 COVID-19	 ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด	 ซึ่งได ้

ด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 	 	 o	 จัดท�าสื่อ	“พร้อมรบ	พร้อมรับกับสถานการณ์	COVID-19”	เพื่อประชาสัมพันธ์	

และท�าความเข้าใจกับประชาคมจุฬาฯ	และบุคคลทั่วไป	ในแนวทางการรับมือของมหาวิทยาลัย

	 	 	 o	 จัดท�าเว็บไซต์ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 โดยรวบรวม

ข้อมลูจากนกัวชิาการด้านเทคโนโลยกีารศกึษา	และด้านการประเมนิผล	และประชาสัมพันธ์ผ่าน	facebook	

ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้	ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ทั่วประเทศทุกระดับชั้น

	 	 	 o	 ประสานงานและด�าเนินการจัดซ้ือซิมการ ์ด	 เพื่อช ่วยเหลือนิสิตและ 

บุคลากรที่ประสบปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ไม่สามารถเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้

	 	 	 o	 จัดอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อการสอนออนไลน์	 ทั้งแบบการอบรมที่ส่วนงาน	 

ในช่วงที่ยังไม่มีการปิดพื้นที่	และอบรมออนไลน์	ในช่วงที่ปิดพื้นที่แล้ว

	 	 	 o	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับคณาจารย์ผ่าน	 facebook	 messenger	 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการด�าเนินการเรียนการสอนและการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์

   2)	 โครงการวิจัยในชั้นเรียน	(Classroom	Action	Research:	CAR)	

	 	 	 มี วัตถุประสงค์เพื่อน�าไปสู ่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ในปี	 2563	 มีผู้ได้รับทุนทั้งในภาคปลาย	 ปีการศึกษา	 2562	 จ�านวน	 2	 โครงการ	 

จาก	 2	 คณะ	 ปัจจุบันมีโครงการท่ีได้รับทุนท้ังหมด	 229	 โครงการ	 จาก	 21	 คณะ	 ซึ่งครบทุกคณะ	 และ 
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ได้สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ	 Active	 Learning	

เป็นกรณพีเิศษ	โดยเริม่ด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี	2559	ส�าหรับปี	2563	มอีาจารย์ได้รับทนุ	จ�านวน	10	รายวชิา	

จาก	 7	 คณะ	 และมีรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน	 ครบทุกหน่วยงาน	 จ�านวนกว่า	 

5,490	 รายวิชา	 และมีคะแนนผลการสร้างคุณลักษณะ	 ทัศนคติ	 และทักษะส�าคัญ	 ส�าหรับการเป็นผู้น�า 

แห่งศตวรรษที่	21	มากกว่า	4.0	(จากคะแนนเต็ม	5)	ทุกหน่วยงาน

	 	 	 3)	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	

	 	 	 สนบัสนนุการท�าโครงการวจัิยเพือ่วเิคราะห์และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 จ�าแนกเป็น	 2	 กลุ่มรวม	 6	 โครงการ	 จ�าแนกเป็น	 โครงการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน	 จ�านวน	 5	 โครงการ	 และโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ 

ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์สมัยใหม่	จ�านวน	1	โครงการ

 	 7.1.2	 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 

	 	 จัดกิจกรรมหลัก	 3	 ด้าน	 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์	 LiLLE:	 Learning	 Space	 และ	 

Online	Lectures	ได้แก่	

	 	 	 1)	 การสนับสนุนให้น�านวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับ

คณะและระดับหลักสูตร	หรือ	LiLLE	:	Online	Lectures

	 	 	 เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์คุ ้มค่าสูงสุด	 ลดเวลา 

การบรรยายเนือ้หาด้วยการน�าเนือ้หาไปเผยแพร่บนระบบบรหิารจดัการเรยีนรู	้(Learning	Management	

System	:	LMS)	ใด	ๆ	ก็ได้	ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการบันทึกวิดีโอ	เพื่อให้นิสิตไปศึกษาด้วยตนเอง	

อาจารย์จะได้น�าเวลาที่เหลือมาสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับนิสิตในห้องเรียน	 หรือน�าไปใช้เวลา 

บรรยายเนื้อหาส่วนอื่น	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้และให้บริการ	 Blackboard	 

เป็นระบบ	LMS	หลกั	และสนบัสนนุให้ใช้ระบบ	CourseVille	ซึง่คณาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์พัฒนาขึน้	

	 	 	 ส�าหรับปี	2563	ก�าหนดเป้าหมายส่งเสริมให้คณะ/หลักสูตรน�านวัตกรรมการเรียนรู้

ไปประยุกต์ใช้	 โดยในระดับคณะ/หน่วยงาน	 ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง	 ร้อยละ	 80	 ซึ่งสูงกว่า 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ท�าให้

มหาวิทยาลัยต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด

	 	 	 2)	 การบันทึกการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์	Echo	

	 	 	 ส่งเสริมให้อาจารย์บันทึกการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์	 Echo	 360	 ALP	 และ	

Echo	Personal	Capture	โดยมหาวิทยาลยัได้น�าสือ่ทีบ่นัทกึไปเผยแพร่ไว้บนเครือข่ายเพือ่ให้นิสติได้ศกึษา

ทบทวนด้วยตนเอง	ปัจจุบันมีอุปกรณ์	Echo	360	จ�านวน	58	ชุด	เพิ่มจากปีที่แล้ว	38	ชุด	ส่วนโปรแกรม	

Echo	 Personal	 Capture	 เป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง	 ได้เช่าสิทธิ์ 



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 29

การใช้บริการแก่อาจารย์ทุกคน	 รวมถึงยกระดับการให้บริการเป็นระบบ	 Active	 Learning	 Platform	 

ที่เพิ่มองค์ประกอบและเครื่องมือ	ให้ผู้เรียนสามารถมีการตอบโต้กับผู้สอนได้สะดวกขึ้น

	 	 	 ปรากฏว่า	ในปีนีม้จี�านวนสือ่ในระบบรวม	16,434	คลปิ	มยีอดชมกว่า	698,284	ครัง้	

นอกจากนีค้ณะยงัสามารถใช้อปุกรณ์	Echo	360	ในการจดัท�า	Clip	สัน้	ๆ	ความยาวประมาณ	5	-	10	นาที	 

เพื่อบันทึกสาระเนื้อหาท่ีจะเผยแพร่ให้นิสิตน�าไปศึกษา	 ช่วยในการปรับการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ

ของ	Flipped	Learning

 	 7.1.3	 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

	 	 จัดกิจกรรมหลัก	2	ด้าน	ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์	LiLLE:	Online	Library	และ	Online	

Course	คือ

	 	 	 1)	 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	(Online	Course)	

	 	 	 เพือ่เพิม่ช่องทางในการขยายโอกาสการศกึษาให้กับคนทกุกลุม่ทกุระดบั	 ให้ได้เรยีนรู้ 

ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อเสริมความรู้	 พัฒนาทักษะการท�างานและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต	

อันจะเป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันให้อยู่คู่กับสังคมไทย	และก้าวไกลในสังคมโลก	 

โดยในการด�าเนินงานมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเสริมความรู้	 พัฒนาทักษะการท�างานและต่อยอดการเรียนรู ้

ผ่านโครงการ	Massive	 Open	Online	 Course	 :	 การเรียนรู้ในรูปแบบ

ออนไลน์	(MOOC)	

	 ศนูย์ฯ	ได้ประสานงานร่วมกบัคณาจารย์จากคณะและส่วนงานต่าง	ๆ 	

ในการผลิตสื่อและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	 ซ่ึงเนื้อหาวิชา 

ในโครงการ	CHULA	MOOC	แบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่	1)	การบริหารจัดการ	

2)	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	3)	ภาษา	4)	ศลิปะและการพัฒนา

ตนเอง	และ	5)	สุขภาพ	ตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่	8	กันยายน	2560	มีจ�านวน

ผู้สมัครเรียนแล้ว	 691,737	 ที่นั่ง	 เรียนจบรายวิชาแล้ว	 143,660	 ที่นั่ง	 

เปิดสอนรวม	88	วชิา	และอยูใ่นขัน้ตอนการผลติและประสานงานอีก	50	วชิา 

และได้เปิดให้บริการการเรียนออนไลน์ในชื่อ	 CHULA	MOOC	 Achieve	 ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 

ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่	 ผ่านวิธีการที่ทันสมัย	 

เป็นการเชื่อมภาคการศึกษากับภาคธุรกิจในรูปแบบใหม่	 ปัจจุบันเปิดสอนจ�านวน	 3	 ชุดวิชา	 ได้แก่	 

1)	Data	Science	Pathway	2)	Persuasive	Presentation	&	Negotiation	Pathway	และ	3)	Thinking	

Like	 a	 Programmer	 Pathway	 มีกลุ่มองค์กรเข้าร่วมแล้วกว่า	 12	 องค์กร	 และอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ชุดวิชา	Programming	Pathway
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	 	 	 นอกจากนี้	 มีโครงการพัฒนารายวิชาให้สามารถผสมผสานเนื้อหาจาก	 CHULA	

MOOC	มาประกอบการเรียนการสอนในลักษณะ	Blended	Learning	โดยเน้นจ�าลองการเรียนรู้ออนไลน์

ให้เทียบเท่าบางส่วนของหน่วยกิตอย่างอิสระได้	เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการสะสมหน่วยกิต	โดยเริ่มต้นกับวิชา	

0295105	Pet	Lovers	ทีไ่ด้มกีารพฒันาบางส่วนของวชิาเป็น	CHULAMOOC5001	Dog	Lovers	ซึง่ด�าเนนิ

การไปในภาคปลายของปีการศกึษา	2562	และวชิา	5500550	Academic	Presentation	ทีไ่ด้มกีารพฒันา

บางส่วนของวิชาเป็น	CHULAMOOC1562	Giving	Basic	Presentations	in	English	ที่จะด�าเนินการใน

ภาคต้นของปีการศึกษา	2563	

	 7.2	 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

	 เพ่ือการพัฒนาทั้งผู ้เรียนและผู ้สอน	 โดยให้ผู ้สอนได้รับข้อมูลจากผู้เรียนเพ่ือน�าไปพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม	 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน	 ซึ่งนับเป็นกลไกส�าคัญส่วนหนึ่ง 

ในการประกนัคณุภาพการศกึษา	การก�ากบัดแูล	และการบริหารการจัดการเรียนการสอน	มกีารด�าเนนิการ

ผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารหลักสูตรของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(CU-CAS)	ในปีการศกึษา	2562	

มีการประเมินทัง้หมด	3	ระบบ	9	ภาคการศกึษา	และมส่ีวนงานเข้าร่วม	26	ส่วนงาน	ประกอบด้วย	19	คณะ	

3	วิทยาลัย	2	สถาบัน	1	ส�านักวิชา	และ	1	ศูนย์	จากการประมวลผลการประเมินของนิสิต	สรุปได้ดังนี้

ระบบ-ภาคการศึกษา

ส่วนงาน
ที่เข้าร่วม
(ส่วนงาน)

รายวิชา

ผลการประเมนิของนสิติ

ระดับ
ความพงึพอใจ
(คะแนนเต็ม	5)เปิดสอนและมนีสิิต	

ลงทะเบียนเรียน
เตรียม

การประเมนิ
ได้รบัการ
ประเมิน

1	 ระบบทวิภาค
	 ภาคการศึกษาต้น
	 ปีการศึกษา	2562

26 5,572 3,855 3,780 นสิิตได้เรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดบัมาก

มากที่สุด
( 	=	3.85)

2	 ระบบทวภิาค
	 ภาคการศึกษาปลาย	
	 ปีการศึกษา	2562

26 5,591 3,560 3,473 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤตกิรรมและผลการเรยีนรู ้
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับมาก

มาก
( 	=	3.95)

3	 ระบบทวิภาค
	 ภาคฤดูร้อน
	 ปีการศึกษา	2562

16 188 79 68 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชงิพฤตกิรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับปานกลาง

ปานกลาง
( 	=	2.82)

4	 ระบบทวภิาค-นานาชาติ
	 ภาคการศึกษาต้น	
	 ปีการศึกษา	2562

18 567 453 438 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤตกิรรมและผลการเรยีนรู ้
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับมาก

มาก
( 	=	3.59)
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ระบบ-ภาคการศึกษา

ส่วนงาน
ที่เข้าร่วม
(ส่วนงาน)

รายวิชา

ผลการประเมนิของนสิติ

ระดับ
ความพงึพอใจ
(คะแนนเต็ม	5)เปิดสอนและมนีสิิต	

ลงทะเบียนเรียน
เตรียม

การประเมนิ
ได้รบัการ
ประเมิน

5	 ระบบทวภิาค-นานาชาติ
	 ภาคการศึกษาปลาย
	 ปีการศึกษา	2562

12 539 439 433 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชงิพฤตกิรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับมาก

มาก
( 	=	3.91)

6	 ระบบทวภิาค-นานาชาติ
	 ภาคฤดูร้อน
	 ปีการศึกษา	2562

7 40 22 21 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤตกิรรมและผลการเรยีนรู ้
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับน้อย

ปานกลาง
( 	=	2.38)

7	 ระบบตรีภาค
	 ภาคการศึกษาที่	1	
	 ปีการศึกษา	2562

9 109 63 54 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
เชงิพฤตกิรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับปานกลาง

มาก
( 	=	3.13)

8	 ระบบตรีภาค
	 ภาคการศึกษาที่	2
	 ปีการศึกษา	2562

7 113 66 57 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับปานกลาง

มาก
( 	=3.23)

9	 ระบบตรีภาค
	 ภาคการศึกษาที่	3
	 ปีการศึกษา	2562

7 91 42 41 นิสติได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรมและผลการเรียนรู้ 
ตามที่รายวิชาได้ก�าหนดอยู ่ 
ในระดับมาก

ปานกลาง
( 	=	3.73)

 
	 7.3	 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และพันธกิจการด�าเนินงานและการพัฒนา	 โดยมุ ่งเน้น 
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	 กลไกการด�าเนินภารกิจ
ทัง้การคดัเลอืกนิสติ	การพฒันาหลกัสตูร	การจดัการเรียนการสอน	และการบริการทางวชิาการ	เป็นส่ิงสะท้อน 
ความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตที่ส�าคัญ	 ทั้งบัณฑิต	 หลักสูตร	 งานวิจัย	 และงานบริการวิชาการ	 
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูใ้ช้ผลผลติของมหาวทิยาลัย	โดยเฉพาะบณัฑิตซ่ึงเป็นทรัพยากรทีม่คีวามส�าคญั
ในการพัฒนาประเทศ	
	 มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาแบบประเมินเพื่อใช้สอบถามระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต 
ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และมอบหมายให้ส�านักบริหารวิชาการ 
เป็นผู้ด�าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลพร้อมจัดท�ารายงานต่อผู้บริหารและส่วนงานเพื่อใช้ประโยชน	์ 
ซึง่ผลการประเมนิโดยภาพรวมของจฬุาฯ	ประจ�าปี	2562	(ปีงบประมาณ	2563)	เป็นการส�ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2561	 มีผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	 30.28	 ระดับ 
ความพึงพอใจ	4.40	จากคะแนนเต็ม	5	
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	 7.4	 โครงการเรียนล่วงหน้า	(Advanced	Placement	Program:	AP	Program)	

	 คณะครศุาสตร์โดยโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ	(ฝ่ายมธัยม)	และคณะวิทยาศาสตร์	ได้จดัการเรยีนการสอน

รายวชิาในโครงการเรยีนล่วงหน้า	 (CUD.AP.)	 จ�านวน	6	 รายวชิา	 ได้แก่	 คณติศาสตร์	 เคม	ี ชวีวทิยา	 ฟิสกิส์	

คอมพิวเตอร์	 และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทีม่ศัีกยภาพ	ได้มโีอกาสเรยีนในรายวชิาของนสิติช้ันปีที	่1	ซึง่ในปีการศึกษา	2562	มนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการ

จ�านวน	8	คน	

	 7.5	 โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

	 การด�าเนินงานโครงการฯ	 ระยะท่ี	 4	 มีคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ดีเด่น	 เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงาน	 เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด

แบบวิทยาศาสตร์	 และมีการด�าเนินการแบบ	Whole	 School	 Approach	 ในปี	 2563	 ได้น�าโรงเรียน 

ที่ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช	 3	 ครั้ง	 เป็นโรงเรียนแกนน�าในการสร้างเครือข่ายอย่างเป็น 

รูปธรรมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการขยายผลในวงกว้างต่อไป	

	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ	 1,000,000	 บาท	 แก่คณะวิทยาศาสตร์เพื่อด�าเนินโครงการ	 

มีผลการด�าเนินงานปีนี้	 อาทิ	 โรงเรียนแกนน�าเครือข่ายตอบรับเป็นโรงเรียนแม่ข่าย	 19	 โรงเรียน	 

การจัดเสวนาเรื่อง	 นวัตกรรมการเรียนการสอนและบทบาทของโรงเรียนแกนน�าเครือข่าย	 ทบทวนเกณฑ์

พิจารณาโรงเรียน	ติดตามผลโดยมีโรงเรียนจัดส่งข้อมูลครบถ้วน	71	โรงเรียน

	 7.6	 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการในลกัษณะ	“โครงการจดัตัง้สถาบันนวตักรรมบรูณาการแห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย”	โดยได้รับอนมุตัใินการประชมุสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่820	วนัพฤหสับดทีี	่25	ตลุาคม	2561	

จัดการหลักสูตรศิลปศาสตร	และวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ	(หลักสูตรนานาชาติ)	

โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	เพื่อรองรับระบบการศึกษาและ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่	 สร้างผู้น�าและบัณฑิตรองรับอนาคต	 (Future	 Leaders)	 ให้ตรงตาม 

ความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม	 (Demand-driven	 Curriculum)	 พัฒนาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ

ของศตวรรษที	่21	และเตรยีมความพร้อมสูก่ารเป็นผูน้�าแห่งอนาคต	สามารถสร้างคณุค่าทัง้ในระดับภมิูภาค

และระดับโลก	เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

	 สถาบันฯ	 ใช้ระบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเอกชน	

ภาคราชการ	 และภาคการศึกษา	 เพ่ือจัดให้การเรียนการสอนอิงกับโลกภายนอก	 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมาเป็น	“อาจารย์พิเศษ”	(Adjunct	Faculty)	จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	และยัง
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มีผู้เช่ียวชาญที่ตอบรับเป็น	 “วิทยากรภาคอุตสาหกรรม”	 (Industrial	 Fellows)	 จากทั้งภาคเอกชน 

และราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกันระหว่างคณะต่าง	 ๆ	 ที่เปิดสอน 

หลักสูตรนานาชาติ	เพื่อหาแนวทางการสร้างแพลตฟอร์มกลุ่มวิชาเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและทักษะชีวิต

ให้แก่นิสิต	อันจะเป็นกลไกส�าคัญน�าไปสู่การพัฒนานิสิต	เพื่อน�าไปสู่การเป็น	Global	Citizen

	 โดยได้รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา	 2562	 และรุ่นท่ีสองในปีการศึกษา	 2563	 

มีผู้สมัครเข้าศึกษารวม	 239	 คน	 สอบได้เป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาใหม่ปี	 2563	 ในระดับปริญญาตรี	 109	 คน	 

รวมนิสิตที่ศึกษาอยู่ทั้งสิ้น	186	คน

	 นิสิตได้รับการสนับสนุนให้สร้างผลงานทางด้านนวัตกรรมเข้าแข่งขัน	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ทางด้านเทคโนโลยี	 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	 โดยในปี	 2563	 นี้	 มีนิสิตได้รับการคัดเลือก 

ให้ติดอันดับหนึ่งใน	 200	 ทีมทั่วประเทศที่แสดงผลงานด้านนวัตกรรม	 อีกทั้งมีนิสิตได้รับรางวัลที่หนึ่งและ

รางวัลที่สองในการแข่งขัน	“Engaging	our	Future	Innovation	Challenge	for	Sustainable	Society”	

และมีนิสิตระดับปีท่ี	 2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน	 “SIBB	 Global	 Connect”	 (Inter	 Pitching	

Contest)	ในหัวข้อ	Digital	for	Lifestyle	and	Digital	for	Quality	of	Life	

8	โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะกิจ

	 8.1	 โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ	ก้าวสู่ศตวรรษที่	2

	 ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ	 100	 ปีแห่งการสถาปนาในปี	 พ.ศ.	 2560	 

สภามหาวิทยาลัยเห็นความจ�าเป็นของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะ

การสนบัสนุนสร้างเสรมิส่วนงานหลกั	อนัได้แก่	คณะ	วทิยาลยั	และสถาบนั	ในการสร้างผลผลติผลลพัธ์หลกั 

ของมหาวิทยาลัย	คือ	บัณฑิต	องค์ความรู้	ปัญญาในสังคม	และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	

	 การด�าเนินงานช่วงที่	1	

	 สภามหาวิทยาลัย	 ในการประชุมครั้งที่	 759	 วันที่	 25	 กรกฎาคม	 2556	 และครั้งที่	 760	 วันที	่ 

29	 สิงหาคม	 2556	 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ	 

ก้าวสู่ศตวรรษที่	 2”	 ช่วงที่	 1	 ปีงบประมาณ	 2557	 –	 2560	 มีส่วนงานต่าง	 ๆ	 ได้รับอนุมัติโครงการรวม	 

33	 โครงการ	 เป็นเงิน	 1,033,957,265	 บาท	 เป็นงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	 831,051,090	 บาท	 

ส่วนงานสมทบ	202,906,175	บาท	โครงการที่ได้รับการอนุมัติจ�าแนกตามประเภทได้	ดังนี้	

	 1)	 โครงการประเภท	“สร้างฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”	จ�านวน	11	โครงการ

	 2)	 โครงการประเภท	“ความเป็นเอกระดับนานาชาติ”	จ�านวน	6	โครงการ

	 3)	 โครงการประเภท	“แหล่งอ้างอิงระดับภูมิภาค”	จ�านวน	16	โครงการ
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	 การด�าเนินงานช่วงที่	2

	 จากการด�าเนินงานในช่วงท่ี	 1	 ปรากฏว่าส่วนงานหลักส่วนใหญ่ยังคงต้องการการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่	 794	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2559	 ได้อนุมัติให้

ด�าเนินงานโครงการในช่วงที่	2	 (ปีงบประมาณ	2560	–	2562)	 โดยจ�าแนกโครงการที่จะให้การสนับสนุน

เป็น	2	ประเภท	คือ	

	 1)	 โครงการที่ส่วนงานหลักเป็นผู้เสนอ	 (Buttom	 up)	 ส�านักบริหารวิชาการเป็นผู้ประสานงาน	

จ�านวน	5	โครงการ

	 2)	 โครงการทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดประเดน็หรอืเรือ่งทีใ่ห้การสนบัสนนุ	(Top	down)	ส�านกับรหิารวจัิย 

เป็นผู้ประสานงาน	จ�านวน	3	โครงการ

	 การด�าเนินงานช่วงที่	3	

	 แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก	 (World	 Class	 National	 University)	 

ภายใต้กองทุนศตวรรษที่	 2	 (The	 Second	 Century	 Fund,	 C2F)	 ช่วงที่	 3	 ได้รับอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย	มีปรากฏรายละเอียดการด�าเนินงาน	อยู่ที่บทที่	3	การวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรม)

	 8.2	 การสนับสนุนทุนสมทบการจ้างอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

	 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับได้ศึกษากับอาจารย์	 นักวิจัย	 หรือศิลปิน	 จากต่างประเทศ	 รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ท�าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยจากต่างประเทศ	 หรือเพ่ือให้

ศิลปินจากต่างประเทศมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาตามเกณฑ์	 เป็นผู้ที่ได้รับ 

การยอมรับในต่างประเทศ	ในปีนี้	มีผู้รับทุน	22	คน	งบประมาณ	5.4	ล้านบาท	เป็นทุนผูกพันจากปี	2562	

จ�านวน	 7	 คน	 เป็นผู้รับทุนใหม่ปี	 2563	 จ�านวน	 15	 คน	 โดยในจ�านวนนี้ผูกพันที่จะไปใช้งบประมาณ 

ในปี	2564	จ�านวน	1	คน	เป็นเงิน	0.413	ล้านบาท

	 8.3	 โครงการเพิ่มนิสิตชาวต่างประเทศ

	 เพือ่ให้จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าก้าวไกลในสงัคมโลก	จงึได้ด�าเนนิโครงการ

เพิ่มนิสิตชาวต่างประเทศ	 สนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน 

และประเทศนอกกลุม่อาเซยีน	ให้มโีอกาสมาศกึษาทีจุ่ฬาฯ	ทัง้แบบเต็มเวลาและระยะส้ัน	1	ภาคการศกึษา	

(4	 เดือน)	 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนท้ังจากงบยุทธศาสตร์	 และงบประมาณจากแผนงานสนับสนุน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก	(World	Class	National	Uiversity)	ภายใต้กองทุนโครงการ	

“สร้างเสริมพลังจุฬาฯ	 ก้าวสู่ศตวรรษ	 ที่	 2”	 ช่วงที่	 2	 C2F	 อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

ชาวต่างประเทศ	 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนร่วมกับ 

ชาวต่างประเทศ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ	ภาษา	และวัฒนธรรม	
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	 ในปีงบประมาณ	2563	มีชาวต่างประเทศได้รับทุน	จ�านวน	457	คน	จ�าแนกได้	ดังนี้

	 1)	 ทุนตามโครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มนิสิตชาวต่างประเทศ	 :	 ทุนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม

อาเซียน	จ�านวน	216	ทุน	(ทุนเก่าผูกพัน	140	คน	และทุนใหม่	76	คน)	คือ

	 	 1.1)	 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท	 จ�านวน	 93	 คน	 (เป็นผู้รับทุนเก่าผูกพัน	 81	 คน	 และเป็น 

ผู้รับทุนใหม่	12	คน)

	 	 1.2)	 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 66	 คน	 (เป็นผู้รับทุนเก่าผูกพัน	 59	 คน	 และเป็น 

ผู้รับทุนใหม่	7	คน)	

	 	 1.3)	 ทนุการศกึษาระยะสัน้	1	ภาคการศกึษา	(4	เดอืน)	ทนุใหม่จ�านวน	57	ทนุ	(ระดบัปรญิญาตร	ี 

37	คน	ระดับปริญญาโท	17	คน	และระดับปริญญาเอก	3	คน)

	 2)	 ทุนที่จุฬาฯ	ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบ	Copayment	กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	

(TICA)	ศึกษาระดับปริญญาโท	9	คน	(เป็นผู้รับทุนเก่าผูกพัน	5	คน	และทุนใหม่	4	คน)

	 3)	 ทุนที่จัดสรรให้แก่ชาวต่างประเทศท้ังในประเทศกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน	 232	 ทุน	

(ทุนเก่าผูกพัน	103	คน	และทุนใหม่	129	คน)	ได้แก่

	 	 3.1)	 ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี	(หลักสูตรนานาชาติ)	เป็นผู้รับทุนใหม่	10	คน

	 	 3.2)	 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท	80	คน	(ทุนเก่าผูกพัน	35	คน	และทุนใหม่	45	คน)	

	 	 3.3)	 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก	36	คน	(ทุนเก่าผูกพัน	21	คน	และทุนใหม่	15	คน)	

	 	 3.4)	 ทุนการศึกษาระยะสั้น	1	ภาคการศึกษา	(4	เดือน)	106	ทุน	(เป็นทุนเก่า	47	ทุน	:	ระดับ

ปริญญาตรี	12	คน	ระดับปริญญาโท	31	คน	และระดับปริญญาเอก	4	คน	และเป็นทุนใหม่	59	ทุน	:	ระดับ

ปริญญาตรี	17	คน	ระดับปริญญาโท	38	คน	และระดับปริญญาเอก	4	คน)

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้รับชาวต่างประเทศจากประเทศที่ก�าลังพัฒนาต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับทุน 

จากรัฐบาลไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (TICA)	 ตามโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ

ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ	 มาศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

22	คน	(เป็นทุนเก่า	13	คน	และทุนใหม่	9	ทุน)
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9	การพัฒนาคณาจารย์

	 มหาวทิยาลัยด�าเนินการโครงการพัฒนาคณาจารย์อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งในรปูแบบทนุต่าง	ๆ	

ได้แก่	ทนุศกึษาต่อเพือ่ให้ได้ปริญญา	ทนุไปต่างประเทศระยะส้ันในรปูแบบต่าง	ๆ	มรีายละเอียดดงันี้

	 9.1	ทุนศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญา

	 สนับสนุนด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย	และด้วยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	ดังนี้

 	 9.1.1	 ทนุสนับสนนุของมหาวทิยาลยั	เพือ่ศกึษา	ณ	ต่างประเทศ	ประกอบด้วย	ทนุปรญิญาเอก	 

ทุนเสริมเพื่อการศึกษา	(ปีแรก)	และทุนเสริมเพื่อการศึกษา	(ปีสุดท้าย)	

	 	 	 	 	 1)	 ทนุปรญิญาเอกตามโครงการในแผนพฒันาวชิาการเงนิทนุจฬุาฯ	100	ปี	–	วชิาการ	

เพื่อสร้างคณาจารย์วุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มีความส�าคัญ	ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา	มีผู้รับทุนเก่า

ผูกพันศึกษาอยู่	3	คน

	 	 	 	 	 2)	 ทุนเสริมเพื่อการศึกษา	ณ	 ต่างประเทศ	 (ปีแรก)	 และทุนเสริมเพื่อการศึกษา	ณ	 

ต่างประเทศ	 (ปสีุดท้าย)	 เพื่อสนับสนนุให้อาจารย์ที่มศีักยภาพทางวชิาการได้มโีอกาสเดนิทางไปศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก	 และมีโอกาสหาทุนอ่ืนสนับสนุนต่อจนส�าเร็จการศึกษา	 มีผู้รับทุนเสริม	 (ปีแรก)	 1	 คน	 

และรบัทนุเสรมิ	(ปีสดุท้าย)	2	คน

 	 9.1.2	ทนุสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย	ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐับาล	เอกชน	และต่างประเทศ	เพือ่การศกึษาต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 1)	 ทนุรฐับาล	(กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี	เพือ่ไปศกึษาต่อ	ณ	ต่างประเทศ	

เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญในการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง	 ๆ	 

ตลอดจนการบริหารจัดการ	 พัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในระยะยาว	ในปีงบประมาณ	2563	ได้รับจัดสรร	4	ทุน	และมีผู้รับทุนเก่าผูกพันศึกษาอยู่อีก	13	คน

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

พัฒนาศักยภาพก�าลังคนภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถ	 เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต	 ทดแทนก�าลังคน	 

และความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ลดลง	 รวมถึงโน้มน้าวและจูงใจคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาปฏิบัติงานใน 

ภาครัฐ	ในปีงบประมาณ	2563	ได้รับจัดสรร	2	ทุน

	 	 	 	 	 3)	 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	 ๆ	 จากในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อไปศึกษา

และท�าวิจัยในสาขาต่าง	ๆ	 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน	มูลนิธิ	องค์กร	มหาวิทยาลัยในประเทศ

และต่างประเทศ	ได้รับจัดสรร	5	ทุน
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	 	 	 	 	 4)	 ทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 (ทุนเรียนดี

มนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	เพื่อศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ	ขณะนี้มีผู้รับ

ทุนศึกษาอยู่	29	คน	(ศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ	10	คน	ระดับปริญญาโทในต่างประเทศ	3	คน	

และระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ	16	คน)

	 9.2	ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในรูปแบบต่าง	ๆ

	 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรไปต่างประเทศในระยะส้ัน	 โดยไปประชุมและเสนอผลงาน	 

ฝึกอบรมหรือวิจัย	ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย	ในจ�านวนทุน	91	ทุน	วงเงิน	8.763	ล้านบาท	และ 

ได้รับสนับสนุนทุนของส่วนงานเพิ่มเติมอีกจ�านวนหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	 ปีนี้ไม่มีผู้เสนอขอทุนเจรจาหรือ 

ดูงานทางวิชาการ	ณ	ต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	ดังนี้	

	 	 1)	 ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ	 ในระดับนานาชาติ	 ในปีงบประมาณ	 2563	 

มีผู้รับทุน	30	คน	เป็นเงินจ�านวน	2.737	ล้านบาท

	 	 2)	 ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ณ	 ต่างประเทศ	 ในปีงบประมาณ	 2563	 มีผู้รับทุน	 

1	โครงการทนุ	อย่างไรกต็าม	ส่วนงานต่าง	ๆ	ได้มกีารสนบัสนุนทนุให้บคุลากรของส่วนงานเองอกีจ�านวนหนึง่

	 	 3)	 ทนุเจรจาหรือดงูานทางวชิาการ	ณ	ต่างประเทศ	2563	ไม่มผีูเ้สนอขอรบัทนุ	อย่างไรก็ตาม	

ส่วนงานต่าง	ๆ	ได้มีการเดินทางไปด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วยทุนของส่วนงานเองอีกจ�านวนหนึ่ง

	 9.3	 โครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน	 กองทุน	

กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ	ประจ�าปี	2562

	 มหาวิทยาลัยมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเป็นประจ�าทุกป	ี 

เพือ่สร้างขวญัก�าลังใจและยกย่องเชดิชเูกยีรตอิาจารย์ทีป่ฏบิติัตนตามจรรยาบรรณของอาจารย์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	 มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน 

เป็นท่ีประจักษ์	 และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน	 มีความมุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 

เสียสละ	 ท�าประโยชน์ต่อวงวิชาการของประเทศและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	 ตลอดจนเป็นผู้ที ่

ได้รบัการยอมรบัในวงวชิาการและวชิาชพี	การพจิารณามอบรางวลัประจ�าปี	2562	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คอื

	 	 1)	 รางวลัเพือ่ส่งเสริมความเป็นเลศิในการปฏบิตังิานด้านการเรยีนการสอนส�าหรบัอาจารย์รุน่ใหม่	

	 	 ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน	5	ปี	ดังนี้

   	 อาจารย์	ดร.กฤษณะ	พนัธุเ์พง็	ภาควชิาวาทวทิยาและสือ่สารการแสดง	คณะนเิทศศาสตร์	

   	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อธิภัทร	มุทิตาเจริญ	คณะเศรษฐศาสตร์
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   	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สนัสกฤต	วจิิตรเลขการ	ภาควชิาการบญัช	ีคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี

   	 อาจารย์	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ณทยา	 เจริญวิศาล	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์

   	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธี	อนันต์สุขสมศรี	ภาควิชาการวางแผนภาคและผังเมือง	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	เภสชักรหญงิ	ดร.จิตติมา	ลัคนากลุ	ภาควชิาวทิยาการเภสัชกรรม

และเภสัชอุตสาหกรรม	คณะเภสัชศาสตร์

   	 อาจารย์ภากร	วงศ์ศิริ	สถาบันภาษา	

   	 อาจารย์	ดร.ศุภณัฐ	ไพโรหกุล	ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 2)	 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน	จ�าแนกเป็น	2	ระดับ	คือ	

	 	 	 (1)	 รางวัลระดับดีเด่น	จ�านวน	2	รางวัล	จ�าแนกเป็น	2	สาขา	ดังนี้

	 	 	 	 (1.1)	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้แก่

     	รองศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์	หม่อมหลวงกรเกียรติ์	สนิทวงศ์	ภาควิชา

โสต	ศอ	นาสิกวิทยา	คณะแพทยศาสตร์

     	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ชัย	ด�ารงโรจน์วัฒนา	ภาควิชาชีววิทยา	คณะ

วิทยาศาสตร์

	 	 	 	 (1.2)	 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

     	อาจารย์	 ดร.ปอรรัชม์	 ยอดเณร	 ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง	

คณะนิเทศศาสตร์

     	รองศาสตราจารย์	ดร.ภาสุรี	ลือสกลุ	ภาควชิาภาษาตะวนัตก	คณะอกัษรศาสตร์

	 	 	 (2)	 รางวัลระดับดีมาก	จ�านวน	5	รางวัล	ดังนี้

    	รองศาสตราจารย์	 ดร.ดวงดาว	 ปาละสุวรรณ	 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก	

คณะสหเวชศาสตร์

    	รองศาสตราจารย์	ดร.วรศกัดิ	์ทมุมานนท์	ภาควชิาการบญัช	ีคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี

    	รองศาสตราจารย์	ดร.ดรณุวรรณ	สุขสม	ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	
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     ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สินีนาฏ	เสริมชีพ	คณะเศรษฐศาสตร์

    	ผูช่้วยศาสตราจารย์	เภสชักรหญงิ	ดร.ร.ต.ท.หญงิ	วลยัศริิ	ม่วงศิร	ิภาควชิาวทิยาการ 

เภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม	คณะเภสัชศาสตร์

10	กิจกรรมสู่ความเป็นนานาชาติ	

	 การด�าเนนิกจิกรรมด้านต่างประเทศของมหาวทิยาลัย	เป็นไปเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมอื

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในต่างประเทศ	 เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการท้ังด้าน 

การผลิตบัณฑิต	งานวิจัย	ผลงานวิชาการ	การพัฒนานวัตกรรม	มีการสร้างความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์	

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก	 และการสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเด็นและพันธกิจร่วม 

ในระดับโลก	 มหาวิทยาลัยโดยส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติท�าหน้าท่ีประสานงานและ

สนับสนนุ	ร่วมกบัการด�าเนนิงานในระดบัส่วนงาน	เพ่ือขบัเคล่ือนและพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความเป็นสากล	

นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยังมีการด�าเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ	และอาเซียนศึกษาเป็นการเฉพาะ

	 ในปีงบประมาณ	2563	หรือเป็นช่วงปีการศึกษา	2562	มีผลด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 10.1	กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ	

	 มหาวิทยาลัยมีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้	 รวม	 934	 ฉบับ	 

โดยเป็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน	549	แห่ง	ใน	53	ประเทศ	จ�าแนกได้	ดังนี้

 	 แบ่งตามระดับของสัญญาความร่วมมือ	ดังนี้

	 	 o	 ระดับมหาวิทยาลัย	486	ฉบับ

	 	 o	 ระดับคณะ/สถาบัน	448	ฉบับ	

 	 แบ่งตามประเภทสัญญาการลงนามความร่วมมือต่าง	ๆ	10	ประเภท	

 	 แบ่งตามทวีป/ประเทศ

	 ในระดบัทวปี	แบ่งเป็นสญัญากบัมหาวทิยาลยั/องค์กรในหลายประเทศ	30	ฉบบั	เครอืข่าย/องค์กร

ระหว่างประเทศ	8	ฉบับ	และสญัญากบัมหาวทิยาลยั/องค์กรในประเทศเดยีว	896	ฉบบั	ซึง่จดัอยูใ่น	5	ทวปี	

หรืออยู่ใน	53	ประเทศ

	 10.2	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต	

	 มหาวทิยาลยัมนีสิติในโครงการแลกเปลีย่น	ทีเ่ป็นการประสานงานในระดบัมหาวิทยาลยั	และระดบั 

คณะ/สถาบนั	ทัง้ในลกัษณะการส่งนิสติไปศกึษา/วจัิย/ฝึกงาน	ณ	ต่างประเทศ	และการรับนิสิตเข้ามาศกึษาท่ีจุฬาฯ
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	 มหาวทิยาลยัมนีสิติในโครงการแลกเปลีย่น	ทีเ่ป็นการประสานงานในระดบัมหาวิทยาลยั	และระดบั

คณะ/สถาบัน	 ทั้งในลักษณะการส่งนิสิตไปศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน	 ณ	 ต่างประเทศ	 และการรับนิสิต 

เข้ามาศึกษาท่ีจุฬาฯ	 โดยในช่วงปี	 2563	 (สิงหาคม	 2562	 –	 กรกฎาคม	 2563)	 มีจ�านวนนิสิตไปศึกษา 

ในโครงการแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ	 (Outbound)	 จ�านวน	 673	 คน	 โดยนิสิตเดินทางไปแลกเปลี่ยน	 

ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 สหรัฐอเมริกา	 ฝร่ังเศส	 และเยอรมนี	 จ�านวนมากท่ีสุดตามล�าดับ	 และ 

รบันสิติต่างชาตมิาศึกษา/วจัิย/ฝึกงานทีจ่ฬุาฯ	(Inbound)	จ�านวน	1,040	คน	ส่วนใหญ่เป็นนสิติจากประเทศ

ญี่ปุ ่น	 เยอรมนี	 อินโดนีเซีย	 ฝรั่งเศส	 และสหรัฐอเมริกา	 มากที่สุดตามล�าดับ	 รวมจ�านวนกิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนนิสิตทั้งสิ้น	1,713	คน	จ�าแนกรายละเอียดดังตาราง

	 10.3	การแลกเปลี่ยน	ไปประชุม	หรือเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์/นักวิจัย	

	 มอีาจารย์	นกัวจิยั	ทีไ่ปสอน	วจิยั	ท�างานวชิาการ	เสนอผลงาน	ร่วมประชมุวชิาการ	หรอืปฏบิตังิาน	 

ที่ต่างประเทศ	ในลักษณะ	Outbound	รวม	373	คน	โดยไปที่ประเทศญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา	 

จีน	และมาเลเซีย	มากที่สุด	ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	

คณะรัฐศาสตร์	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	ตามล�าดับ	

	 ส่วนอาจารย์นักวิจัยแลกเปลี่ยนในลักษณะ	 Inbound	 มี	 425	 คน	 เพ่ือมาสอน	 บรรยายพิเศษ 

เป็นวทิยากร	และร่วมประชุม	โดยส่วนใหญ่มาจากญีปุ่่น	สหรฐัอเมรกิา	และอนิโดนเีซยี	ตามล�าดบั	เพือ่มาสอน	 

บรรยายพิเศษ	เป็นวิทยากร	และร่วมประชุม	ในจ�านวนนี้มีบางส่วนเริ่มเป็นกิจกรรม	online	เช่น	การสอน	 

การประชุม	การเป็น	Keynote	Speaker	ในการประชุม

	 10.4	การรับรองอาคันตุกะ	

	 มหาวิทยาลัยรับรองอาคันตุกะจากประเทศต่าง	 ๆ	 และองค์กรระหว่างประเทศ	ทั้งที่เป็นบุคคล	

คณะบุคคลตัวแทนหน่วยงาน	เพื่อการกระชับความสัมพันธ์	แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ	ขยายหรือ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	 หารือและสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต	 ทั้งที่เป็น 

การรับรองในระดับมหาวิทยาลัย	59	ครั้ง	

ระดับการศึกษา Outbound	(คน) Inbound	(คน)

ปริญญาตรี 526 817

ปริญญาโท 78 164

ปริญญาเอก 62 13

อื่น	ๆ/ไม่ระบุ 7 46

รวม 673 1,040

รวมทั้งสิ้น 1,713



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 41

	 10.5	การด�าเนินงานด้านเครือข่ายนานาชาติ	

	 กิจกรรมด้านเครือข่ายนานาชาติ	 แบ่งออกเป็น	 การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ	 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	 โดยในปีงบประมาณ	 2563	 โครงการ	 CU	 Global	 and	 

Regional	Studies	Network	ได้สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ	ทั้งที่เป็นผู้จัดหลัก	เจ้าภาพร่วม	

และเป็นผู้ให้การสนับสนุน	 สนับสนุนและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	 โดยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ	

13	โครงการ	และจัดพิมพ์หนังสือ	1	โครงการ	ส�าหรับโครงการทุนสมทบอาจารย์/นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยออกไปท�าวิจัยต่างประเทศได้สนับสนุนจ�านวน	18	ทุน

	 10.6	การด�าเนินงานด้านอาเซียนศึกษา

	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษาในหลากหลายกิจกรรม	 มีการด�าเนินกิจกรรม	

สามารถแบ่งออกตามลักษณะกิจกรรมได้	4	รูปแบบ	มีผลการด�าเนินงานในปี	2563	ดังนี้

 	 1)	การจัดประชุมสัมมนา/อบรมทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน	 เพ่ือสร้าง 

และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมภายนอก	 การระดมสมอง	 กิจกรรมในลักษณะเครือข่าย	 ส่วนใหญ่เป็น 

การจัดร่วมกับหน่วยงาน	 สมาคมต่าง	 ๆ	 ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ	 โดยในปี	 2563	 

มีกิจกรรมเด่น	อาทิ	งานสัมมนาวิชาการ	Chula-ASEAN	Seminar	ในหัวข้อ	“CPR	(Ambassadors	to	

ASEAN)	 and	 Its	 Linkage	 to	ASEAN”	การเสวนาระดมสมองในรปูแบบ	Webinar	 ในหวัข้อ	 โลกมสุลมิ 

ในระเบียบโลกใหม่นัยต่อประเทศไทย	 ภายใต้โครงการศึกษาประเทศไทยกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

สู่ระเบียบโลกใหม่	(New	World	Order)	เป็นต้น

  2)	การเข้าร่วมบรรยายทางวชิาการในงานสัมมนาในหวัข้อทีเ่กีย่วกบัอาเซยีน	ใน	3	การสมัมนา	 

อาทิ	 งานสัมมนาวิชาการ	 China	 Daily	Webinar	 ในหัวข้อ	 “Getting	 Your	 Business	 Ready	 for	 a	 

post-COVID	World”	เป็นต้น

  3)	การจดัท�าสิง่พมิพ์ด้านอาเซียนศึกษา	ตพีมิพ์และเผยแพร่วารสารด้านอาเซยีนศกึษา	ได้แก่	 

Journal	of	Asian	Economic	Integration	Volume	2,	Number	1,	April	2020	และ	Journal	of	Asian	

Economic	 Integration	 Volume	 2,	 Number	 2,	 September	 2020	 ซึ่งร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา 

แห่งจฬุาฯ	และ	Research	and	Information	System	for	Developing	Countries	(RIS)	ประเทศอนิเดยี	

ตีพิมพ์หนังสือ	“China's	Rise	in	Mainland	ASEAN:	Regional	Evidence	and	Local	Responses”	

(eds.)	และจัดท�าบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ	และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

  4)	การให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 ในรายการ	Thinking	ASEAN		

ผ่านรายการวิทยุ	Thinking	radio	96.5	FM	และรายการ	Suthichai	Live	ผ่านช่องทาง	Social	media
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11	การประกันคุณภาพและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการในกิจกรรม/โครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างครบวงจรและเป็นระบบต่อเนื่อง	 

เสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในองค์กรมีส่วนร่วม	 เน้นการท�างานภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ 

ที่ผสมผสานกลมกลืนในภารกิจต่าง	ๆ	

	 ในรอบปี	 2563	 มีโครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	 โครงการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์	EdPEx	และโครงการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ	

	 นอกจากนี	้เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพด�าเนนิการได้ต่อเนือ่ง	มหาวทิยาลัยยงัได้จัดโครงการวเิคราะห์

ข้อมูลด้าน	 Finance	 และ	Non-Finance	 ของบางส่วนงาน	 เพื่อหาช่องว่าง	 (Gap)	 ในการปรับปรุงและ

พัฒนาองค์กร	 และได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง	 สายปฏิบัติการ	 หลักสูตรการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทักษะอนาคต	 4.0	 (CU	 Transformation)	 เพื่อพัฒนากระบวนงานใน 

การปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	

	 11.1	การประกันคุณภาพการศึกษา

	 มหาวทิยาลยัตระหนกัถึงความส�าคญัของการพฒันามาตรฐานคณุภาพการศึกษา	และมุง่ด�าเนนิการ 

ขับเคลื่อนและปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งระดับหลักสูตร	 ส่วนงาน	 และ

มหาวทิยาลยั	โดยมกีารก�ากบั	ตดิตาม	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิการประกนัคณุภาพตามระบบ

และกลไกทีม่หาวิทยาลยัก�าหนด	ทัง้ระดบัหลกัสูตร	ส่วนงาน	และมหาวทิยาลยั	เพือ่ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ 

ในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มาตรา	42	 โดยในการด�าเนินงานนั้น	มหาวิทยาลัยได้มีค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อท�าหน้าที่วางระบบประกันคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัยและให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพของส่วนงาน	 ติดตามและก�ากับดูแล 

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน	พร้อมรายงานผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย

	 	 	 ระดับมหาวิทยาลัย

	 	 ด�าเนินการประเมิน	 ปีการศึกษา	 2562	 

ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (QCU101)	 ท่ีพัฒนาขึ้นเป็น 

ปีที่ 	 3	 ประกอบด้วยมิติการพัฒนาคุณภาพ	 8	 ด ้าน	 

จ�านวน	 18	 ตัวชี้วัด	 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
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และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	โดยด�าเนินการผ่านคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	2	ชุด	ผลการประเมินฯ	

ปีการศกึษา	2562	ในภาพรวมท้ัง	8	มติกิารพฒันาคณุภาพ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้	คะแนนเฉลีย่	67.77	

จาก	100	คะแนน	(เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา	2561	ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย	66.48	คะแนน)

	 	 นอกจากนี	้ได้สรปุผลการด�าเนนิงานในรอบปีการศกึษา	2562	ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา	

พ.ศ.	 2561	 ที่เป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	 ตามที่ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สป.อว.)	ก�าหนด	ประกอบด้วย	มาตรฐาน	5	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านผลลัพธ์

ผูเ้รยีน	2)	ด้านการวจิยัและนวตักรรม	3)	ด้านการบรกิารวชิาการ	4)	ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย	

5)	ด้านการบริหารจัดการ	และน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนส่ง	ผ่านระบบ	CHE	QA	Online	ต่อไป

	 	 จากผลการประเมินฯ	และผลการด�าเนนิการตามมาตรฐานอดุมศกึษา	มหาวทิยาลยัได้จัดท�า

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ปีการศึกษา	 2563	 เพื่อขับเคลื่อนมิติคุณภาพและตัวชี้วัดเพื่อปิด	 Gap	

ซึง่จะตดิตามผลการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2564	ทุกไตรมาส	และน�าเสนอคณะอนกุรรมการขับเคล่ือน

และยกระดับคุณภาพการศึกษา	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการ

ด�าเนินงานต่อไป

	 	  ระดับส่วนงาน

	 	 มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ส่วนงานสามารถเลือกใช้ระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของ	 

สกอ.	 (เดิม)	 หรือระบบอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 และไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ของ	 สกอ.	 (เดิม)	 ในปี 

การศึกษา	2562	มีส่วนงานที่ประเมินทั้งหมด	35	ส่วนงาน	โดยมี	9	ส่วนงาน	ที่เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานอื่น	

ได้แก่	EdPEx,	AACSB,	EQUIS	และมี	26	ส่วนงานที่เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานของ	สกอ.	(เดิม)	ซึ่งผลของ

การประเมินอยู่ในระดับ	“ดีมาก”	22	ส่วนงาน	(ร้อยละ	85)	และระดับ	“ดี”	4	ส่วนงาน	(ร้อยละ	15)

	 	 นอกจากนี้	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาจุฬาฯ	 ได้แต่งตั้ง 

คณะท�างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน	 จุฬาฯ	 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพและสภามหาวิทยาลัย	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ	 ติดตาม	 และสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ	 ต�่ากว่าระดับ	 “ดีมาก”	

ในปีการศกึษา	2561	มส่ีวนงานทีม่ผีลการประเมนิต�า่กว่าระดบั	“ดมีาก”	จ�านวน	5	ส่วนงาน	ผลการด�าเนนิงาน 

ปรากฏว่าการประเมินคุณภาพฯ	 ของทุกส่วนงาน	 มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น	 โดยมีส่วนงานที่ได้ระดับ	 “ดี”	 

เป็น	“ดีมาก”	จ�านวน	1	ส่วนงาน	ส่วนงานที่ได้ระดับ	“พอใช้”	เป็น	“ดี”	จ�านวน	1	ส่วนงาน	และส่วนงาน

ที่ได้ระดับ	“ดี”	เช่นเดิม	จ�านวน	3	ส่วนงาน
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	 11.2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์	EdPEx

	 ในปีการศึกษา	 2562	 มีส่วนงานที่ด�าเนินการด้วยเกณฑ์	 EdPEx	 จ�านวน	 7	 ส่วนงาน	 ได้แก	่ 

คณะแพทยศาสตร์	(เริม่ปีการศกึษา	2558)	คณะทนัตแพทยศาสตร์	คณะเภสชัศาสตร์	และคณะพยาบาลศาสตร์	 

(เริม่ปีการศกึษา	2560)	คณะครศุาสตร์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	และคณะสหเวชศาสตร์	(เริม่ปีการศกึษา	2561)

	 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์	 EdPEx	 

(Educational	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 มีการจัดประชุมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู	้ 

เดือนละ	 2	 ครั้ง	 กับผู้เชี่ยวชาญท่ีปรึกษาโครงการฯ	 และยังคงจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้ง 

การขบัเคลือ่นเพือ่ผลกัดันให้ส่วนงานมกีารพฒันาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด	และมขีดีความสามารถ

ในการแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 11.3	โครงการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ

		 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ 

เป็นประจ�าทุกปี	 โดยเชิญส่วนราชการสมัครขอรับรางวัล	 รางวัลเลิศรัฐจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ	 มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จ 

และมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐท้ังปวง	 สามารถพัฒนา

คุณภาพการบริการ	และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้

รับบริการที่สะดวก	 รวดเร็วโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และพึงพอใจให้ด ี

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้ม ี

ระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน	 จนเกิดการท�างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและ

ความร่วมมือ	 ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 

อย่างยั่งยืน	โดยรางวัลเลิศรัฐได้แบ่งออกเป็น	3	สาขา	ได้แก่

	 1.	 สาขาบริการภาครัฐ

	 2.	 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

	 3.	 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

	 ในปีงบประมาณ	 2563	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ส ่วนงานที่มีความประสงค์ส ่งผลงาน 

สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ	 โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ส่วนงานในการเขียนรายงานผล 

การด�าเนินงาน	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนงานในการตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน	 กรณี 

ผลงานผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัดเีด่น	เพือ่ยนืยนัผลการพิจารณาตรวจประเมนิ	(Site	Visit	Review)	

ซึ่งมีผลงานที่ส่งขอรับรางวัลเลิศรัฐ	จ�านวน	7	โครงการ	และมีจ�านวน	1	มีโครงการ	จากศูนย์วิทยาศาสตร์
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ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ	 ระดับดีเด่น	 จากผลงาน	 

H	NUMBERS	นวตักรรมระบบค้นหาวตัถุเจอืปนอาหารฮาลาล	แม่นย�า	เพือ่อตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

12	ปริญญากิตติมศักดิ์	และศาสตราจารย์กิตติคุณ	

	 ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการประชุมครั้งที่	 840	 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 2563	 

มมีตอินมัุตกิารให้ปรญิญากติตมิศกัดิแ์ละเสนอแต่งตัง้ศาสตราจารย์กติตคิณุ	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ดงันี้	

ที่ พระนาม/นาม ปริญญาที่ได้รับ/ส่วนงาน

1.	การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์	กรณีพิเศษ

1.1 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.2 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.	การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

2.1 นายณัฐเสกข์	เทพหัสดิน บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.2 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์	ดร.จิตร	สิทธีอมร แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.3 เภสัชกรหญิง	เนตรนภิส	สุชนวนิช เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.4 นายธงชัย	ล�่าซ�า วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย	ชลประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

2.6 ศาสตราจารย์	ดร.ภัทร	รุจิรทรรศน์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.7 ศาสตราจารย์	ดร.โวฟแกง	ลุทซ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.8 Prof.	Hatsuo	Ishida วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3.	การแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ

3.1 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธานินทร์	อินทรก�าธรชัย คณะแพทยศาสตร์

3.2 ศาสตราจารย์	ดร.ส่งศรี	กุลปรีชา คณะวิทยาศาสตร์

3.3 ศาสตราจารย์เลอสม	สถาปิตานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.4 ศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.จิโรจ	ศศิปรียจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.5 ศาสตราจารย์	ดร.กิ่งกาญจน์	เทพกาญจนา คณะอักษรศาสตร์

3.6 ศาสตราจารย์สุกัญญา	สุจฉายา คณะอักษรศาสตร์
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1.	ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม

	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศภายใต้กระทรวง 

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 นั้น	 ได้มีการปรับแนวทางและเป้าหมายของ 

หน่วยทุนเดิม	 ได้แก่	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 ส�านักงาน

พฒันาการวจัิยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	(สวก.)	และส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(สนช.)	ซึง่แต่ละหน่วย

จะมภีารกจิของตนเอง	จงึอาจไม่ครอบคลมุทกุมติขิองการขบัเคล่ือนไทยสูป่ระเทศเศรษฐกจิฐานนวตักรรม	

และไม่มกี�าลงัพอทีจ่ะสามารถผลกัดนัให้ประเทศไทยสามารถสร้างนวตักรรมในตลาดโลกได้	และเพือ่ให้เกดิ

การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 สภานโยบายจึงได้มี 

การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบายขึ้น	และมีหน่วยทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นอีก	

3	หน่วยทุน	ได้แก่	

	 1)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 จัดสรรทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนในสาขาที่จ�าเป็นต่อ 

การพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

และนโยบายของรัฐบาล	 รวมถึงการให้ทุนการศึกษา	 ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา	 

ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม	 และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

	 2)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	

จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ	

รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การสร้างตลาดนวัตกรรม	 การส่งเสริมการใช้ประโยชน ์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์	 และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและ 

ภาคบรกิาร	ทนุเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานห้องปฏบิติัการเพือ่การให้บรกิารด้านคณุภาพและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 ทั้งนี้	 การให้ทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับ 

ผู้ใช้ประโยชน์	อาทิ	SMEs	และภาคอุตสาหกรรม	

	 3)	 หน่วยบรหิารและจดัการทุนวจัิยและนวตักรรมด้านการพฒันาระดับพืน้ที	่(บพท.)	จดัสรรทนุวจัิย 

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	 การพัฒนาชุมชน	 หรือท้องถิ่น	 ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

รายใหม่	 ธุรกิจขนาดจิ๋ว	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 วิสาหกิจชุมชน	 และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ในระดับพื้นที่	
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	 โดยการปฏิรูปปรับโครงสร้างและพันธกิจของหน่วยทุนเหล่านี้	 มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ 

การด�าเนินงานวิจัยในทุกภาคส่วน	 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 

ก่อให้เกดิความล่าช้าของกระบวนการจัดสรรทนุทกุประเภทจากภาครฐั	มหาวทิยาลยัจงึต้องปรบัยทุธศาสตร์

เพือ่การสนับสนุนการวจิยัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ลดผลกระทบจากกระบวนการปรบัเปลีย่นดงักล่าว	โดยมุง่เน้น

สร้างความเข้มแข็ง	 และพัฒนาเครือข่ายการวิจัย	 โดยเฉพาะงานวิจัยข้ามศาสตร์ท่ีตอบโจทย์ส�าคัญ 

ของประเทศ	และเป็นความท้าทายของโลกในรูปแบบคลสัเตอร์วจิยั	(Research	cluster)	เปน็การรวบรวม

นักวิจัยต่างสังกัดเข้ามาท�าวิจัยร่วมกัน	 สนับสนุนกลุ่มวิจัยขนาดเล็กต้ังแต่	 Special	 Task	 Force	 for	 

Activating	Research	(STAR)	Research	Unit	(RU)	และ	Center	of	Excellence	(CE)	ให้เป็นกลไก 

ขบัเคลือ่นและสร้างความเข้มแข็งของงานวจิยัตามยทุธศาสตร์ของส่วนงาน	มกีารเพิม่การสนบัสนนุทนุวจิยั

โครงการวิจัยขนาดเล็กเพื่อพัฒนาผลงานสู่เป้าหมายทุนขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกต่อไป	 นอกจาก

การสนบัสนุนหลกัในการพัฒนากลุม่วจิยั	นกัวจัิยและโครงการวจิยัแล้ว	มหาวทิยาลัยยงัได้จดัสรรงบประมาณ

เพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติ	 เช่น	 โครงการ	 International	 Research	 Forum,	 Strategic	 Partners,	 

Top	 Talent	 Development,	 ภายใต้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยโดยใช้กองทุนศตวรรษท่ี	 2	

(Second	Century	Fund:	C2F)	มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยคุณภาพสูงระดับนานาชาติ

เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยคุณภาพสูงและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งวิชาการ	 เศรษฐกิจ	 

สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 ด้วยส�านักบริหารวิจัย	 (สบจ.)	 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส�านักงานมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจ 

ในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการค้นคว้าวจิยัเพ่ือผลติองค์ความรู	้และผลงานวจิยัคณุภาพสูง	โดยมเีป้าหมาย

ที่จะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม	 สนับสนุนและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร	 และผลักดันให้

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งอ้างองิ		ทัง้ทางด้านวชิาการและงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ

จนสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานได้จริง	

2	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยโดยใช้กองทุนศตวรรษที่	2	
(Second	Century	Fund:	C2F)

	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเชิงรุก	 ตามแผนงานยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัแห่งชาติระดบัโลก	(World	Class	National	University)	ภายใต้กองทนุโครงการ	“สร้างเสรมิ

พลังจุฬาฯ	 ก้าวสู่ศตวรรษที่	 2”	 (The	 Second	 Century	 Fund,	 C2F)	 ช่วงท่ี	 3	 ซ่ึงบริหารจัดการ 

โดยส�านักงานแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก	 โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ	 ก้าวสู่

ศตวรรษที่	2	(ส�านักงานแผนงาน	C2F)	โดยได้ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้	4	ประการ			การด�าเนินแผนงานฯ	 

ในปีงบประมาณ	2563	ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่	832	วันที่	31	ตุลาคม	2562
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เป้าประสงค์ที่	1	Top	Talents	Development	

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูงและนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง	

การเพิ่มจ�านวนนิสิตต่างชาติระดับ	ปริญญาเอก	ปริญญาโท	ปริญญาตรี	การรับนิสิตต่างชาติ	(In	bound)	

ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต	 การรับอาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติมาร่วมผลิตผลงาน

วิชาการและวิจัย	รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	นักวิจัย	โดยมีการไปท�าวิจัยต่างประเทศ	ได้ก�าหนด

เป้าหมายการรับนิสิต	อาจารย์	และนักวิจัย	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

เป้าหมายผลผลิตและผลการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2563

กิจกรรม เป้าหมาย
ผลผลิต

จ�านวน
ทุนใหม่

รวมจ�านวนทุนใหม่	และ
ทุนต่อเนื่อง	ปี	2563

1.	นักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง	 100 117 146

2.	นิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง	 225 120 219

3.	นิสิตปริญญาตรีนานาชาติ 60 23 33

4.	นิสิตปริญญาโทนานาชาติ 120 67 146

5.	นิสิตปริญญาเอกนานาชาติ 60 30 67

6.	นิสิตนานาชาติ	In	bound	4	เดือน 300 66 66

7.	Top	Professor/Researcher	ศกัยภาพสงู	 18 1 1

8.	อาจารย์/นักวิจัยท�าวิจัยต่างประเทศ 30 หยุดการจัดสรรทุนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19

 การสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง	 ปัจจุบันมีจ�านวน

ผู้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง	 137	 คน	 และทุนนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูง	 219	 คน	 

รวมผู้ได้รับทุนศักยภาพสูงท้ังสองประเภทจ�านวนทั้งสิ้น	 356	 คน	 เป็น	 ชาวต่างชาติ	 82	 คน	 (23.0%)	 

คาดการณ์ว่าจะมผีลผลติจากการตพิีมพ์ในระดับ	Tier	1	ในปี	2563	-	2566	จ�านวน	20,	117,	326,	273	ฉบบั	 

ตามล�าดับ	หากมีการสนับสนุนต่อเนื่องต่อไป	จะมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย	300	ฉบับต่อปี	 การสนับสนุน 

ทุนนิสิตนานาชาติ	 สนับสนุนทุนให้แก่นิสิตนานาชาติ	 รวมทั้งส้ิน	 246	 คน	 ระดับปริญญาเอก	 67	 คน	 

ปริญญาโท	146	คน	ปริญญาตรี	33	คน	ในส่วนการด�าเนินงานทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น	4	เดือน	รวมทั้งสิ้น	

132	 คน	 การสนับสนุนทุนอาจารย์	 นักวิจัย	 คุณภาพสูง	 (Top	 Professor	 &	 Top	 Researcher)	 

ระดับนานาชาติ	 สนับสนุนอาจารย์ผู้รับทุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์	 1	 ทุน	 และชะลอการสนับสนุน 

ทุนอาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ	จนกว่ามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปท�าวิจัย

ที่ต่างประเทศได้
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เป้าประสงค์ที่	2	High-end	Infrastructure	and	International	Eco-system

	 โครงการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม	 (University	 Technology	 Center:	 UTC)	 

เป็นหน่วยงานทีม่วีสิยัทศัน์มุง่มัน่ในการเป็น	Platform	ส�าหรบันวตักรจฬุาฯ	และเครอืข่ายทีต้่องการจะผลกัดนั 

งานวิจัยไปสู่งานนวัตกรรม	 โดยมุ่งเน้นงานนวัตกรรม	Deep	 Tech	 ด้าน	 Artificial	 Intelligence	 (AI)/ 

Data	Science	และ	MedTech	

	 ในป ี	 2563	 โครงการศูนย ์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

อุตสาหกรรม	(University	Technology	Center:	UTC	สนับสนุน

ส�าหรับอาจารย์	 นักวิจัย	 และนิสิต	 จากโครงการที่สมัครทั้งสิ้น	 

102	โครงการ	ผ่านโครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรม	

ด้าน	Artificial	Intelligence	และ	Medical	Technology	รวม	38	โครงการ	โดยมีอาจารย์และนักวิจัย	

จุฬาฯ	ทั้งสิ้น	45	คน	มีการพัฒนา	AI	Platform	ใหม่	 ได้แก่	AI	 for	Health,	AI	 for	 Industry	และ	AI	

Academy	 สร้างความร่วมมือในการพัฒนา	 Deep	 Technolgy	 Accelerator	 System	 หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในและต่างประเทศกว่า	 13	 แห่ง	 ได้จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระดับสูงและ 

เครือ่งแม่ข่ายและอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลูเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานวจัิย	และนวตักรรมด้าน	AI	และ	Big	Data	

ทั้งนี้มี	5	โครงการนวัตกรรมที่	UTC	จะ	spin-off	ในปี	2564

เป้าประสงค์ที่	3	Enhancing	Strategic	Partnership

	 ในการด�าเนนิการร่วมกบัเครอืข่ายพนัธมติรความร่วมมอืนานาชาต	ิอย่างไรกต็าม	จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ส่งผลให้มีการยกเลิก	 หรือเลื่อนการด�าเนินการ	 โดยในส่วนที่ได้ 

ด�าเนินการแล้ว	มีดังนี้	

 การจัดประชุมระดับนานาชาติ	 (Academic/Research	 Forum)	 ที่ได้รับการอนุมัติและ 

ด�าเนินการแล้วมี	10	โครงการ	และยกเลิก	จ�านวน	4	โครงการ	

 การจัดประชุมระดับโลกหรือภูมิภาค	(Global/Regional	Conference)	เพื่อให้เกิด	Global	 

visibility	มโีครงการท่ีได้รบัการอนมุตัแิละด�าเนนิการแล้ว	1	โครงการ	จากวทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ี

และ	 3	 โครงการจากคณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 และคณะเศรษฐศาสตร์	 ได้ยกเลิกหรือ 

เลื่อนการจัดงาน	

 การร่วมมอืกบัพนัธมติรมหาวทิยาลยั	(Academic/Research	Partnership)	เพือ่สร้างผลงาน

วิชาการและวิจัยคุณภาพสูง	 โดยให้มีการร่วมลงทุน	 (Matching	 Fund)	 มีการเสนอขอทุน	 2	 โครงการ	 

โดยสถาบันเอเชียศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต	 ประเทศญี่ปุ่น	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	

Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	ประเทศเยอรมัน	
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 การสนับสนุนความร่วมมือในการท�าวิจัยของนิสิตปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
ร่วมกบัอาจารย์และนกัวจิยัในพนัธมติรมหาวทิยาลยั	100	อนัดับแรกของโลก	เสนอขอ	44	ทนุ	อนมุติั	6	ทนุ
จาก	 5	 ส่วนงาน	 เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกท่ีส่งมอบผลงานตีพิมพ์	 Tier	 1	 ในสัญญาปีแรก	 โดยจะเริ่ม 
เดินทางเมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เดินทาง

เป้าประสงค์ที่	4	High	Impact	Programs
	 มุ่งสร้างองค์ความรู้จาก	 High	 Impact	 Research	 และผลงานเชิงประจักษ์ที่ตอบโจทย์สังคม	 
สิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	และนโยบายของประเทศและนานาชาต	ิทัง้โครงการตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	
(Top	Down)	และของส่วนงาน
	 โครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	(Top	down)	มี	3	โครงการ	ที่ส�านักงานแผนงาน	C2F	
ก�ากบัตดิตาม	ได้แก่	โครงการบรูณาการสหศาสตร์เพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั,	โครงการการพฒันาการท่องเท่ียว
เชงิสร้างสรรค์,	และโครงการยกระดบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศระดับโลก	ด้านฟิสิกส์รากฐาน
ของเอกภพ	ทั้ง	3	โครงการ	ได้ด�าเนินการแล้ว	1-2	ปี	มีผลงานตามที่วางไว้ในด้าน	Academic	 Impact,	
International	Impact	และ	Social	Impact	รายงานต่อกรรมการ	C2F	ทุกหกเดือน	ได้รับการยอมรับเป็น	

National	Platform	เช่น	Chula	ARI	เป็นต้น	
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	 โครงการตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน	 (Bottom	up)	 มี	 4	 โครงการ	 ได้แก่	 ศูนย์การออกแบบ 

เพ่ือสังคม	 (วิสาหกิจสังคม)	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล,	 ศูนย์จิตวิทยา

พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย	 และโครงการการพัฒนาต้นแบบการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ 

ด้วยการเรียนรู ้ผ ่านสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงออนไลน์	 แต่ละโครงการมีความโดดเด่น	 เช่น	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้จัดตั้ง	บริษัทวิสาหกิจ	D4S	สามารถเชื่อมโยงการท�างานออกแบบเพื่อสังคม

ในระดับประเทศ	ภูมิภาค	และชุมชน	โครงการ	FAAMAI	เป็น	Digital	Art	Platform	ที่เป็นนวัตกรรมดิจิทัล

ที่ทันสมัย

	 โดยสรุป	 การด�าเนินการโครงการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 COVID-19	 ส่งผลการด�าเนินการด้านนานาชาติต้องชะลอ	หรือ

ปรบัรปูแบบการด�าเนนิงาน	ลดการตัง้งบประมาณในปี	2564	ลง	โดยเลือกสนบัสนนุกจิกรรมทีม่ผีลสมัฤทธิ์

คุ้มต่อต้นทุนประสิทธิผล	 (Cost	 -	 effectiveness)	 เช่น	 การสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและ 

ทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงท�าให้สร้างผลผลิตงานวิจัย	Tier	1	อย่างน้อย	300	ฉบับต่อปี	จึงควรพิจารณา

แนวทางการด�าเนนิการระยะต่อไป	นอกจากนี	้การสนบัสนนุทนุ	High	Impact	Program	ได้เพิม่การสร้างผลงาน 

นวัตกรรมจากการวิจัยท่ีมีการใช้จริงและสามารถวางจ�าหน่ายในตลาด	 มิติความยั่งยืนของการเงิน 

ในการด�าเนินการต่อเนื่องโดยการจัดตั้งวิสาหกิจ	 (Enterprise)	 ที่สามารถสร้างและน�ารายได้มาใช ้

ในการวิจัยต่อเนื่องต่อไป	ตลอดจนการเชื่อมโยงมิติของ	 Social	 Impact	 โดยประเมินจาก	 Sustainable	

Development	Goal	(SDG)

	 ในด้านงบประมาณ	 ก�ากับดูแลงบประมาณ	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 (1)	 ส่วนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	 

797	 ล้านบาท	 ได้จัดสรรงบประมาณรวม	 386	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 48.4	 และ	 (2)	 งบประมาณ 
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ของโครงการ	Top	down	3	โครงการ	ภายใต้โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ	ก้าวสู่ศตวรรษที่	2	ช่วงที่	2	 

ที่ส�านักงานฯ	ติดตามและประเมินผล	จ�านวน	77.8	ล้านบาท

3	ภาพรวมโครงการและเงินทุนวิจัย

	 3.1	 เงินทุนและแหล่งทุนวิจัย

	 ในปีงบประมาณ	2563	ส�านกับรหิารวจิยัได้บรหิารจดัการเงนิอดุหนนุการวจิยั	รวม	1,857	โครงการ	

ประกอบด้วยโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย	 

จ�านวน	 1,021	 โครงการ	 จากงบประมาณแผ่นดิน	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 และจากแหล่งทุนภายนอก	 

จ�านวน	836	โครงการ	

	 ในส่วนของงบประมาณตลอดทัง้ปี	มโีครงการทีร่บัทนุวจัิยในวงเงินงบประมาณรวม	1,759,828,929.14	บาท	 

โดยมีสัดส่วนการสนับสนุนสูงสุดจากแหล่งทุนภายนอกเป็นจ�านวนเงิน	1,263,571,438.14	บาท	รองลงมา

เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยจ�านวน	489,257,491.00	บาท	และงบประมาณแผ่นดิน	7,000,000.00	บาท

โครงการวิจัยแยกตามสาขาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนประเภทต่าง	ๆ	(หน่วย:	บาท)

สาขา แหล่งทุนภายนอก เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

312 399,624,016.59 1 7,000,000.00 377 208,883,430.00 690 615,507,446.59

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

375 611,814,991.54 461 212,225,961.00 836 824,040,952.54

สังคมศาสตร์ 129 219,599,496.67 105 34,881,100.00 234 254,480,596.67

มนุษยศาสตร์ 17 23,652,116.67 41 20,261,000.00 58 43,913,116.67

บูรณาการ	
(สหสาขา)

3 8,880,816.67 37 13,006,000.00 40 21,886,816.67

รวม 836 1,263,571,438.14 1 7,000,000.00 1,021 489,257,491.00 1,858 1,759,828,929.14

(ร้อยละ) 44.99 71.80 0.05 0.40 54.95 27.80 100 100.00

หมายเหต	ุ:	งบประมาณแหล่งทนุภายนอกเป็นข้อมูลทีจ่ดัท�าเป็นประกาศฯ	ผ่านส�านกับรหิารวจิยั	โดยเป็นข้อมูลทีห่ารเฉล่ียต่อปี
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จ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง	ๆ

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนต่าง	ๆ

	 3.2	การสนับสนุนทุนวิจัย	ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ	รางวัล	และกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 	 3.2.1	 การสนับสนุนการวิจัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 	 มหาวิทยาลัยมุ ่งมั่นท่ีจะผลิตผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบท้ังต่อสังคมและเชิงพาณิชย	์ 

โดยได้มกีารจดัสรรเงนิรายได้เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจัิยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นประโยชน์
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ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยเฉพาะการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การใช้ประโยชน์เชงิสงัคม	เชงิวชิาการ	เชงิสาธารณะ	เชงินโยบาย	และเชงิพาณชิย์	 

โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ	มีรายละเอียดดังตาราง	

โครงการและงบประมาณสนบัสนนุทนุประเภทต่าง	ๆ	ของกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช	ปีงบประมาณ	2563

ผลผลิต ประเภททุน จ�านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)

ทุนสร้างองค์ความรู้และสร้างคน

ทุนวิจัย 166 67,154,500

ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่	+	เงินสมทบ 101 12,360,000

ทุน	90	ปี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 308 40,605,500

ทุนต่อยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก 222 121,300,000

ทุนสร้างผลกระทบต่อสังคมและเชิงพาณิชย์

ทุนวิจัยเชิงลึกในสาขาที่มีศักยภาพสูง	(คลัสเตอร์วิจัย) 12 65,521,300

New	Frontier	Research	Program 1 7,500,000

โครงการขับเคลื่อนการวิจัย	(Special	Task	Force	for	Activating	
Research	:	STAR)	58	กลุ่ม

19 8,943,700

หน่วยปฏิบัติการวิจัย	(Research	Unit	:	RU)	196	หน่วย 87 93,324,985

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	(Center	of	Excellence	:	CE)	55	ศูนย์ 32 48,944,134

ทุนสร้างเครือข่าย

ทุนเสริมรากฐานการวิจัย	(จัดสรรเพื่อสมทบทุนวิจัยจาก	สกว.	และแหล่ง
ทุนอื่น	ๆ)

63 14,761,372

ทุนสร้างสิ่งประดิษฐ์

ทุนสิ่งประดิษฐ์ 10 8,842,000

	 	 3.2.2	 ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ

	 	 ในปีงบประมาณ	2563	มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 (Center	

of	 Excellence:	 CE)	 เพื่อมุ่งส่งเสริมการท�าวิจัยในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	 จ�านวนเงิน	

48,944,134	 บาท	 และยังให้ความส�าคัญกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย	 (Research	 Unit:	 RU)	 ที่มีศักยภาพ 

เพือ่พฒันาไปสูก่ารเป็นศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางในอนาคต	เป็นจ�านวนเงนิ	93,324,985	บาท	โดยมจี�านวน	

CE	และ	RU	ใน	5	สาขา	ดังแสดงในภาพ
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จ�านวนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	(CE)	และหน่วยปฏิบัติการวิจัยิ	(RU)	แยกตามสาขา

4	กลไกอื่น	ๆ	ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 นอกจากการสนับสนุนทุนวิจัยและหน่วยงานที่เป็นเลิศทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยยังมีกลไกอื่น	ๆ	

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ส่วนงานและบุคลากร	 เช่น	 การแต่งตั้ง 

ศาสตราภชิานกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช	ศาสตราภชิานเงินทุนของคณะ/สถาบนัและกองทุนต่าง	ๆ 	การว่าจ้าง 

ศาสตราจารย์ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ซึ่งมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	

และการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์	ระดับ	11	หรือ	A-1	และศาสตราจารย์	ระดับ	10	หรือ	A-2	ทั้งได้มอบ

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยอื่น	ๆ

รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง	ๆ	ปีงบประมาณ	2563

รางวัลและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย จ�านวนรางวัล

ศาสตราภิชาน 19

ศาสตราจารย์ 14

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 3

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ -

รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 3

รางวัลหน่วยปฏิบัติงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 3

รางวัลผลงานวิจัย 18
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ศาสตราภิชานเงินทุนของคณะ/สถาบันและกองทุนต่าง	ๆ	ปีงบประมาณ	2563

รายนาม สังกัดหน่วยงาน

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.นงลักษณ์	วิรัชชัย คณะจิตวิทยา

2 นาวาตรี	นายแพทย์บุญเรือง	ไตรเรืองวรวัฒน์ คณะจิตวิทยา

3 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ คณะนิติศาสตร์

4 ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต	มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์

5 ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย	ชุติวงศ์ คณะนิติศาสตร์

6 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.พล	ธีรคุปต์ คณะนิติศาสตร์

7 ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

8 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์นภดล	นพคุณ คณะแพทยศาสตร์

9 ศาสตราจารย์	นายแพทย์กุลวี	เนตรมณี คณะแพทยศาสตร์

10 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์วิทยา	ศรีดามา คณะแพทยศาสตร์

11 Professor	Richard	J.	Harvey คณะแพทยศาสตร์

12 ศาสตราจารย์	ดร.ภัทรพรรณ	ประศาสน์สารกิจ คณะวิทยาศาสตร์

13 ดร.อนุสรณ์	แสงนิ่มนวล คณะวิทยาศาสตร์

14 ดร.สันติ	กุลประทีปัญญา คณะวิทยาศาสตร์

15 Professor	Takashi	Hibiki คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 รองศาสตราจารย์	ดร.นภาพร	ชโยวรรณ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

17 รองศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	เทพวัลย์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

18 นายแพทย์ส�าลี	เปลี่ยนบางช้าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

19 รองศาสตราจารย์	เภสัชกร	ดร.นิจศิริ	เรืองรังษี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ศาสตราจารย์ระดับ	11	หรือ	A-1	และศาสตราจารย์ระดับ	10	หรือ	A-2

รายนาม สังกัดหน่วยงาน

1 ศาสตราจารย์	ทันตแพทย์	ดร.พสุธา	ธัญญะกิจไพศาล	 คณะทันตแพทยศาสตร์	

2 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ยิ่งยศ	อวิหิงสานนท์ คณะแพทยศาสตร์	

3 ศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	ดร.ณัฏฐิยา	หิรัญกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์	

4 ศาสตราจารย์	ดร.อรวรรณ	ชัยลภากุล	 คณะวิทยาศาสตร์

5 ศาสตราจารย์	ดร.ศุภจิตรา	ชัชวาลย์	 คณะวิทยาศาสตร์

6 ศาสตราจารย์	ดร.ธนาภัทร	ปาลกะ คณะวิทยาศาสตร์
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รายนาม สังกัดหน่วยงาน

7 ศาสตราจารย์	ดร.พัชณิตา	ธรรมยงค์กิจ คณะวิทยาศาสตร์

8 ศาสตราจารย์	ดร.ขนิษฐา	พุดหอม คณะวิทยาศาสตร์

9 ศาสตราจารย์	ดร.เกษม	ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 ศาสตราจารย์	ดร.อุทัย	ตันละมัย	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

11 ศาสตราจารย์	ดร.นิติ	ภวัครพันธุ์	 คณะรัฐศาสตร์

12 ศาสตราจารย์	ดร.ฉันทนา	หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์

13 ศาสตราจารย์	ดร.วิพรรณ	ประจวบเหมาะ คณะวิทยาลัยประชากรศาสตร์

14 ศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ฤทธิ์	ธรรมบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์	

5	การเผยแพร่ผลงานวิจัย

	 5.1	การสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้มนีโยบายผลกัดนัให้คณาจารย์และนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัน�าผลงาน

ไปเผยแพร่ทั้งในวงวิชาการและสังคมในวงกว้าง	 โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติพร้อมเงินสมนาคุณแก่ผู้ที่ได้น�าผลงานไปตีพิมพ์	 

ในปีงบประมาณ	2563	มหาวทิยาลยัได้ให้การสนบัสนนุทัง้สิน้	784	บทความ	เป็นจ�านวนเงนิ	29,372,929.99	บาท	 

นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษท้ังด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ช่วยตรวจสอบ

และแก้ไภาษา	 รวมถึงการตรวจทานคุณภาพ	manuscript	 ก่อนการน�าไปตีพิมพ์	 จ�านวน	 177	บทความ	

เป็นจ�านวนเงิน	1,811,288.95	บาท

	 5.2	การสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติ

	 ปีงบประมาณ	 2563	 มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 

โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ	 การเพิ่มผลผลิตบทความ

ตีพิมพ์	 การท�าวิจัยและแสวงหาทุนร่วมกันโดยเฉพาะทุนต่างประเทศ	 การผลิตบุคลากรคุณภาพ	 และ 

การพัฒนาหลักสูตรร่วม	รวมทั้งสิ้น	10	โครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	3,142,648	บาท	
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การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ในปีงบประมาณ	2562	

ล�าดบั ชื่อการประชุม ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน

1 ประชมุวชิาการนานาชาตวิิทยาศาสตร์สาธารณสขุ	ครัง้ที	่19	 
ประจ�าปี	2562	เรือ่ง	Contemporary	Issues	in	Public	Health

อาจารย์	ดร.มนทกานติ	์เชือ่มชติ	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์ 
สาธารณสุข	

2 Natural	Products	for	the	Promotion	of	Healthspan	
and	Lifespan

ผศ.ดร.ศิริพร	ชื้อชวาลกุล คณะสหเวชศาสตร์

3 งานสมัมนาวศิวกรรมเคม	ีCU-NTU	ครัง้ที	่1	(1st	CU-NTU	
Chemical	Engineering	Symposium)

รศ.ดร.วรงค์	ปวราจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์	

4 New	Frontiers	in	Cancer	Precision	Medicine	 ผศ.ดร.วิโรจน์	บุญรัตนกรกิจ คณะสหเวชศาสตร์

5 ประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ	 Humboldt	 –	 Kolleg	
Bangkok	 2019	 เรื่อง	 Southeast	 Asian	 Research	
Without	Borders	

ศ.ดร.วันชัย	ดีเอกนามกูล	 คณะเภสัชศาสตร์	

6 งานสมัมนาวศิวกรรมเคม	ีCU-NUS	(ChemEng	CU-NUS	
Symposium)	

รศ.ดร.วรงค์	ปวราจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

7 1st	CU-KU	Symposium	and	4th	CU-NIPS	Symposium	 
เรื่อง	Advances	in	Neuroscience	Research	

รศ.ภก.ดร.ธงชัย	สุขเศวต	 คณะเภสัชศาสตร์	

8 ประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจ�าปี	
2563	(ครั้งที่	36)	

ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร	
สกุลบ�ารุงศิลป์	

คณะเภสัชศาสตร์

9 22nd	 International	 Conference	 on	 Emerging	 
Infectious	Diseases	in	the	Pacific	Rim

ผศ.นพ.โอภาส	พุทธเจริญ	 คณะแพทยศาสตร์

10 Tuberculosis	Research	Forum	 ผศ.นพ.กมล	แก้วกิติณรงค์ คณะแพทยศาสตร์	

	 5.3	การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
	 ในปีงบประมาณ	 2563	 ส�านักบริหารวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 
การจัดนิทรรศการ	การจัดประชุมสัมมนา	และการจัดแสดงผลงานวิจัย	ดังนี้	
 	 งานวนันกัประดษิฐ์	2562	ของส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ	(วช.)	ระหว่างวนัท่ี	2	-	6	กมุภาพันธ์	
2563	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่	22	ภายใต้แนวคิด	“สร้างสรรค์	พัฒนาก้าวไกล	นวัตกรรมไทยยั่งยืน”	พร้อมทั้ง
มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	ณ	Event	Hall	102	-	104	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	 
ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย	อาทิ	รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ	 รางวัลผลงานวิจัย	 รางวัลวิทยานิพนธ์	 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น	 โดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติท้ังหมด	 30	 รางวัล	 แบ่งเป็น	 รางวัลผลงานวิจัย	 7	 รางวัล	 
รางวัลวิทยานิพนธ์	 8	 รางวัล	 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 12	 รางวัล	 และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 

3	รางวัล	จากทั้งหมด	9	รางวัล
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 	 งาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2563	(Thailand	Research	Expo	2020)”	ระหว่างวันที่	

2	-	6	สงิหาคม	2563	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพฯ	

ในงานมหกรรมครัง้น้ีมผีลงานจากนสิิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัรางวลั	11	ผลงาน	จากการประกวด	

2	 ประเภท	 ได้แก่	 รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ	 การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	 

จ�านวน	5	รางวัล	รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	จ�านวน	6	รางวัล

	 	 ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการบ่มเพาะบคุลากรวจัิย	ทัง้คณาจารย์และนกัวจิยั	ส�านกับรหิาร

วิจัยได้จัดอบรม	“การออกแบบรูปแบบธุรกิจเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”	ในวันที่	13	สิงหาคม	

2563	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณี	ชีวินศิริวัฒน์	ผู้ช่วยอธิการบดี	เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม	

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	ส�านักงานวิทยทรัพยากร	โดย	ดร.ปรเมษฐ์	ชุ่มยิ้ม	ที่ปรึกษาอาวุโส	เมืองนวัตกรรม

อาหาร	(Food	Innopolis)	ให้เกียรตเิป็นวทิยากรในการจดัอบรมภายใต้หวัข้อการอบรม	ได้แก่	Innovation	

Driven,	 Value	 Proposition,	 Technology	 Evaluation	 &	 Testing	 business	 Ideas,	 Business	 

Model	Canvas
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6	บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัล

	 บุคลากรและผลงานของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้รบัรางวลัยกย่องเชดิชเูกยีรตจิากองค์กรต่าง	ๆ	 

เป็นประจ�าทกุปีทัง้ในระดบันานาชาตแิละระดับชาต	ิโดยจ�าแนกเป็นรางวลัประเภทบคุคลและประเภทผลงาน	 

เช่น	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น	 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น	 รางวัลผลงาน

ประดษิฐ์คดิค้น	และรางวลัประเภทผลงานวจิยั	ซึง่เป็นทีป่ระจักษ์ถงึความรู้ความสามารถและประโยชน์ทีม่ี

ต่อการพฒันาวิชาการและสงัคมประเทศชาต	ิในปีงบประมาณ	2563	มบีคุลากรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น	88	รางวัล

 

สรุปรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและผลงานจากองค์กรต่าง	ๆ

ประเภท บุคคล ผลงาน รวม

รางวัลระดับนานาชาติ 9 14 23

รางวัล/ทุนระดับชาติ 32 33 65

รวม 41 47 88

	 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและผลงานระดับนานาชาติและระดับชาติ	จ�าแนกรายละเอียด

เป็น	4	ตาราง	คือ

	 6.1	 รางวัลระดับนานาชาติ	ประเภทบุคคล	จ�านวน	9	รางวัล

	 6.2	 รางวัลระดับนานาชาติ	ประเภทผลงาน	จ�านวน	14	รางวัล

	 6.3	 รางวัล/ทุนระดับชาติ	ประเภทบุคคล	จ�านวน	32	รางวัล

	 6.4	 รางวัล/ทุนระดับชาติ	ประเภทผลงาน	จ�านวน	33	รางวัล
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	 6.1	รางวัลระดับนานาชาติ	ประเภทบุคคล	จ�านวน	9	รางวัล

ล�าดับ รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

1 ศาสตราจารย์	เภสชักรหญงิ
ดร.พรอนงค์	อร่ามวิทย์

Grand	Officer	Level The	High	Commission	of	
the	 Leadership	 Award,	
United	Kingdom

คณะเภสัชศาสตร์

2 รองศาสตราจารย์	
ดร.	ณัฐนันท์	คุณมาศ

Knight	of	the	Order	of	
Academic	Palm	(Chevalier	
des	Palmes	académiques)	
อิสริยาภรณ์ด้านการศึกษา	
(ชัน้อศัวนิ)	สาธารณรฐัฝรัง่เศส

กระทรวงศกึษาธกิาร	เยาวชน  
และกฬีา	สาธารณรฐัฝรัง่เศส

คณะรัฐศาสตร์

3 ศาสตราจารย์	พญ.
นิจศรี	ชาญณรงค์

รางวัล	Angel's	Award	
ระดับ	Platinum	

World	Stroke	Organization คณะแพทยศาสตร์

4 ศาสตราจารย์	พญ.
อารีรัตน์	สพุทุธธิาดา

Lifetime	Global	Ageing
influencer	(ตลอดชีพ)
Outstanding	Speaker	Award	 
and	one	of	the	World	
Renowned	Leaders	in	
Physiatry	and	Rehabilitation

Ageing	Asia	Board	Meeting

International	Society	of	 
Physical	and	Rehabilitation	 
Medicine	(ISPRM)

คณะแพทยศาสตร์

5 รองศาสตราจารย์	
ดร.สุภาวดี	อร่ามวิทย์

2019	IEEE	MGA	Leadership	 
Award	 (For	 outstanding	
leadership	and	contributions	 
to	 delivering	 joint	 MGA	
and	 EAB	 educational	 
activities	that	significantly	
benefit	members	in	the	IEEE	 
Asia	Pacific	Region)

Institute	of	Electrical	and	 
Electronics	 Engineers,	
USA

คณะวศิวกรรมศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.อมรชยั	อาภรณ์วชิานพ

The	SCEJ	Award	for	
Outstanding	Asian	
Researcher	and	Engineer

The	Society	of	Chemical	
Engineers,	Japan	(SCEJ)

คณะวศิวกรรมศาสตร์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ณัฏฐ์	ลีละวัฒน์

IEEE	Senior	Member Institute	of	Electrical	
and	Electronics	
Engineers,	USA

คณะวศิวกรรมศาสตร์

8 รองศาสตราจารย์	
ดร.วัฒน์สิทธิ์	ศิริวงศ์

เหรียญตรา	The	Collegium	
Ramazzini	Membership	
(สาขา	 Occupational	 and	
Environmental	health)

The	Collegium	Ramazzini	 
organization	

วทิยาลัยวทิยาศาสตร์ 
สาธารณสุข

9 ศาสตราจารย์	
ดร.สุวบุญ	จิรชาญชัย

Global	Alumni	Fellow	
2019

Osaka	University	Japan วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี
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	 6.2	รางวัลระดับนานาชาติ	ประเภทผลงาน	จ�านวน	14	รางวัล

ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	
นายแพทย์กฤษณ์	พงศ์พริฬุห์

HIMSS-Elsevier	Digital
Healthcare	Award	สาขา
Outstanding	ICT	Innovation

Healthcare	 Information	
Management	 System	
Society	(HIMSS)

คณะแพทยศาสตร์

2 รองศาสตราจารย์	
ดร.ชวลิต	รัตนธรรมสกุล	

Gold	Medal	Award The	 10th	 International	
Innovation	and	Invention	 
Competition	 2019	 (โดย	
Chinese	Innovation	and	
Invention	Society,	Moscow	 
International	Inventions	
and	Innovative	Technology	 
Salon	 «ARCHIMEDES»	
ร่วมกับ	International
Federation	of	Inventors'	
Associations	(IFIA))

คณะวศิวกรรมศาสตร์

3 อาจารย์	รัตนาภรณ์	วามะสรุย์ี ADE	(Apple	Distinguished	
Educators)	ปี	2019	

APPLE คณะครุศาสตร์

4 ศาสตราจารย์	
ดร.จันทร์เพ็ญ	จันทร์เจ้า

รางวลั	Himalayan	Pollinator	 
award	 2020	 ในงานประชุม 
วชิาการ	The	3rd	International	 
Himalayan	Honey	Bee	
Conference

งานประชมุวชิาการ	The	3rd 
International	Himalayan
Honey	Bee	Conference
ณ	ประเทศเนปาล	วนัที	่5-6	
มกราคม	2563

คณะวิทยาศาสตร์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.เทวิน	เทนค�าเนาว์

Asian	University	Alliance	
(AUA)	Scholars	Award	
Program	2019-2020

The	Asian	University	
Alliance	(AUA)

คณะสหเวชศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ศิริพร	ชื้อชวาลกุล

Asian	University	 Alliance	
(AUA)	 Scholars	 Award	
Program	2020-2021

Asian	Universities	
Allieance

คณะสหเวชศาสตร์

7 รองศาสตราจารย์	
ดร.ชัชพงศ์	ตั้งมณี	

Silver	Award	Paper The	2020	 International	
and	National	Conference	 
in	Business	Administration	 
and	Accountancy	(2020	
INCBAA)

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

Best	Paper	Award	 The	2019	 International	
Conference	on	Business	
Management	 Research	
(IBMRC	2019)
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ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.	สิริอร	เศรษฐมานิต	

Best	Paper	Award	 The	10th	Global	Conference
on	Business	and	Social	
Sciences	2019

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

9 รองศาสตราจารย์	
ดร.เดชา	เดชะวฒันไพศาล

Distinguished	Paper	
Award

“BITE	2020”	International	 
Conference	on	Business,	 
Information	Tourism,	and	 
Economics	January	
15-17,	2020,	Osaka,	Japan

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

10 อาจารย์	ดร.ชฎาธาร	โอษธศี The	Best	Paper	Award APRU,	the	Association	of	
Pacific	Rim	Universities

วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์

11 รองศาสตราจารย์	
ดร.คณิต	วัฒนวิเชียร

Best	Presenter International	Conference	 
on	 Renewable	 Energy	
Research	 &	 Challenge	
(ICoRER)	 and	 The	 12th	

Regional	Conference	on	
Energy	Engineering	
(RCEneE)	2019

คณะวศิวกรรมศาสตร์

12 รองศาสตราจารย์	ดร.
วไลพรรณ	ปึงพพิฒัน์ตระกลู

The	Best	Oral	Presentation	 
Award	(Behavioural	and
Social	Sciences)	
รางวัลการน�าเสนอปากเปล่า
ยอดเยี่ยม	สาขาพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ประจ�าปี	2562

รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนมอบ
รางวัล	ณ	Imperial	
College	London	
สหราชอาณาจักร	ได้แก่	
1.	สามัคคีสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	
2.	TSAC	(The	8th	Thai	
Student	Academic	
Conference	and	Career	
Fair)	
3.	สถานเอกอคัรราชทตูไทย
ประจ�ากรุงลอนดอน	
4.	สถานเอกอคัรราชทตูไทย
ประจ�ากรุงบรัสเซลล์	
5.	ส�านักงาน	ก.พ.	สนร.
อังกฤษ	(OEAUK.NET)

สถาบันภาษา
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ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

13 อาจารย์	สุพิชญา	
ศุภพิพัฒน์

Eco	 Design	 Best	 Paper	
Awards,	EcoDesign	2019

The	Union	of	EcoDesigners	 
(Association	of	EcoDesign	 
Societies,	Japan),	
National	Institute	of	
Advanced	Industrial	
Science	and	Technology	 
(AIST,	Japan)

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

14 ดร.ยศวดี	ฮะวังจู	 The	Best	Oral	Presentation	 International	Conference	 
on	Environment	Science	 
and	Biotechnology	
(ICESB	2019)	ครั้งที่	9	

สถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน�้า

	 6.3	รางวัล/ทุนระดับชาติ	ประเภทบุคคล	จ�านวน	32	รางวัล

ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

1 ศาสตราจารย์	ทนัตแพทย์	
ดร.ประสิทธิ์	ภวสันต์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส	สกว.	 ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)

คณะทันตแพทยศาสตร์	

2 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	
รุ่งโรจน์	พิทยศิริ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส	
ประจ�าปี	2562

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)

คณะแพทยศาสตร์

3 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	
พิสิฐ	ตั้งกิจวานิชย์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส	
ประจ�าปี	2562

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)

คณะแพทยศาสตร์

4 ศาสตราจารย์	ดร.
สุจินดา	มาลัยวิจิตรนนท์

รบัพระราชทานโล่เกยีรตยิศ	
“เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.”

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	
ณ	อาคารชัยพัฒนา	
สวนจติรลดา	พระราชวงัดสิุต

คณะวิทยาศาสตร์

5 ศาสตราจารย์	
ดร.สมศักดิ์	ปัญหา

รบัพระราชทานโล่เกยีรตยิศ	
“ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น”

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	
ณ	อาคารชัยพัฒนา	
สวนจติรลดา	พระราชวงัดสิุต

คณะวิทยาศาสตร์

6 ศาสตราจารย์	
ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวลันกัวิจยัดเีด่นแห่งชาต	ิ
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
(สาขาปรัชญา)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาต	ิ
(วช.)

สถาบันเอเชียศึกษา
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ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

7 ศาสตราจารย์	
ดร.สมบรูณ์	ธนาศภุวฒัน์
(สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวลันกัวิจยัดเีด่นแห่งชาต	ิ
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	
ประจ�าปี	2563	
ประเภทนักวิจัย/วิชาการ	

สมาคมนิสิตเก่า
วิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

8 ศาสตราจารย์	
ดร.สุทธชิยั	อัสสะบ�ารงุรัตน์

รางวลันกัวิทยาศาสตร์ดเีด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 ศาสตราจารย์	
ดร.มงคล	สขุวัฒนาสนิทิธิ์

รางวัล	CST	High	Impact	
Chemist	Award	2019	
(สาขา	Organic	Chemistry)

สมาคมเคมแีห่งประเทศไทย 
ในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์	
อัครราชกุมารี	กรมพระศรี
สวางควฒัน	วรขตัติยราชนารี

คณะวิทยาศาสตร์

10 ศาสตราจารย์	
ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล

รางวัลประกาศเกียรติคุณ	
นักวิจัยดีเด่น	ของ	สวก.

ส�านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร	(สวก.)

คณะวิทยาศาสตร์

11 ศาสตราจารย์	เกยีรตคิณุ	
ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร

ได้รับโปรดเกล้าฯ
เป็นราชบัณฑิต (ราชบัณฑติ	
ประเภทสงัคมศาสตร์	สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์	ส�านกัธรรมศาสตร์
และการเมือง)

ราชบัณฑิตสภา คณะเศรษฐศาสตร์

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.หนึง่หทยั	แรงผลสัมฤทธ์ิ

รางวัลสุรินทราชา	 สมาคมนักแปลและล่าม
แห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์

13 ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์	
ชุษณา	สวนกระต่าย

รางวัลโลป่ระกาศเกยีรติคณุ
อาจารย์แพทย์ดีเด่นใน
เชิงคุณธรรมและจริยธรรม	
ประจ�าปีการศึกษา	2562

แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์

14 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	
ธีระวัฒน์	เหมะจุฑา	

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี	
2019	ด้านสาธารณสุข

มลูนธิสิภาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
(มสวท.)

คณะแพทยศาสตร์

15 ศาสตราจารย์	แพทย์หญงิ	
บุรณี	กาญจนถวัลย์

รางวัลจิตแพทย์ดีเด่น	
ประจ�าปี	2562	สาขางานวจิยั

สมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย	(สจท.)

คณะแพทยศาสตร์

16 ศาสตราจารย์	เภสชักรหญงิ 
ดร.พรอนงค์	อร่ามวิทย์

รางวลัสตรนีกัวิชาชพีตัวอย่าง	
ในระดับภูมิภาค	

สหพันธ์สมาคมสตรีธุรกิจ
วิชาชีพแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเภสัชศาสตร์
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ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
เภสัชกร	ดร.อนุชัย	
ธีระเรืองไชยศรี

รางวัลเภสัชกรดีเด่น	
ประจ�าปี	2562	
สาขาเภสชัศาสตร์การศึกษา

เภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเภสัชศาสตร์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
เภสัชกรหญิง	 ดร.สุนทร	ี
ท.	ชัยสัมฤทธิ์โชค

โล่เชิดชูเกียรติคุณเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

คณะเภสัชศาสตร์

19 อาจารย์	ดร.ธรีพงศ์	ยะทา รางวลันกัวิทยาศาสตร์ดเีด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ	ศิษย์เก่า
สหราชอาณาจักรดีเด่น
ประจ�าประเทศไทย	2020	
(UK	Alumni	Award)	
สาขา	Entrepreneurship

บรติชิ	เคานซลิ	ประเทศไทย	
ร่วมกบั	สถานเอกอคัรราชทตู
อังกฤษประจ�าประเทศไทย

20 ศาสตราจารย์	
ดร.พชัณติา	ธรรมยงค์กจิ

ร า ง วั ล 	 PT I T 	 Awa rd	
ประเภท	 PTIT	 Scholar	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2562-2563

สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

21 รองศาสตราจารย์	ดร.
เบญจพล	เฉลมิสนิสวุรรณ

รา งวั ล 	 PT I T 	 Awa rd	
ประเภท	PTIT	Scholar	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2562-2563

สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	
(คปก.)	ดเีด่น	ปี	2561	(ครัง้ที	่3)

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก	ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.พีรศรี	โพวาทอง

ประกาศเกียรติคุณเป็น
ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น	
พ.ศ.	2562

คณะกรรมการอ�านวยการ
วันอนุรักษ์มรดกไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

23 รองศาสตราจารย์	
แพทย์หญงิรัศมน	กลัยาศริิ

รางวัลบุคคลทีด่�าเนินการดเีด่น
ด้านการป้องกันควบคุมการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
ประเภทบุคลากร	 สถาบัน
การศกึษา	ระดบัอาชวีศกึษา	
อุดมศึกษา	ทุกสังกัด	
ประจ�าปี	2563

ส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์

24 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	
ประวิทย์	กิติด�ารงสุข

รางวัลประกาศเกียรติคุณ	
ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
ส�านักงานประกันสังคม
ประจ�าปี	2562

ส�านักงานประกันสังคม	 คณะแพทยศาสตร์
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ล�าดบั รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

25 รองศาสตราจารย์	
ดร.สิระ	สุจินตะบัณฑิต	

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�า
ประโยชน ์ต ่อส� านักงาน
ประ กัน สั งคมและสถาน
พยาบาลในดวงใจ	 ประจ�าปี	
2562

ส�านักงานประกันสังคม คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี

26 นายสมคิด	คชาพงษ์ รางวลัครชู่างศลิปหตัถกรรม	
ประจ�าปี	2563

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ	
(องค์การมหาชน)

คณะแพทยศาสตร์

27 รองศาสตราจารย์	
แพทย์หญิง	
วิลาวัณย์	พวงศรีเจริญ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ประจ�าปี
พุทธศักราช	2563	
ด้านผลงานเด่น

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

28 รองศาสตราจารย์	
เภสัชกรหญิง	
ดร.วรรณา	ศรวีริยิานภุาพ

ศษิย์เก่าทรงคณุค่า	งานครบ
รอบ	55	ปี	คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์

29 รองศาสตราจารย์	
ดร.ชัชพล	ไชยพร

รางวัลศษิย์เก่าดเีด่น	ประจ�า
ปีการศึกษา	 2561	 บัณฑิต	
สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 ด้าน
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
และสถาบัน

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

คณะนิติศาสตร์

30 ศาสตราจารย์	
ดร.ศิริรัตน์	จิตการค้า

ศษิย์เก่าดเีด่น	ประจ�าปี	2562	 
เนื่องในวาระครบรอบ	55	ปี	
คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วทิยาลัยปิโตรเลยีมและ	
ปิโตรเคมี

31 รองศาสตราจารย์	
ดร.ปิติ	ศรีแสงนาม

รางวลันกัเรียนทนุรฐับาลไทย
ดาวรุ่งประจ�าปี	2562	
(สาขารัฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

สมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย คณะเศรษฐศาสตร์

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ณัฏฐ์	ลีละวัฒน์

รางวลั	Young	Outstanding	 
Alumni	Award

Tokyo	Tech	Alumni	
Association	(Thailand	
Chapter)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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	 6.4	รางวัล/ทุนระดับชาติ	ประเภทผลงาน	จ�านวน	33	รางวัล

ล�าดับ รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

1 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	
วรศักดิ์	โชติเลอศักดิ์

รางวัลทุนศาสตราจารย์วิจัย
ดีเด่น	ประจ�าปี	2562

ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
วจิยัและนวตักรรม	(สกสว.)

คณะแพทยศาสตร์

2 ศาสตราจารย์	เภสัชกรหญิง
ดร.พรอนงค์	อร่ามวิทย์

รางวัลผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดีเด่น	60	ปี	
วช.	มติกิารน�าไปใช้ประโยชน์
ด้านการพัฒนาสังคม

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์

3 ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	
ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะเศรษฐศาสตร์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ทพ.ดร.จีรัสย์	 สุจริตกุล	
และ	อ.ดร.	เมทนิ	ีโปร่งจติต์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะทนัตแพทยศาสตร์	

5 รองศาสตราจารย์	
นายแพทย์	วชัระ	วไิลรัตน์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวลัผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะแพทยศาสตร์

6 รศาสตราจารย์	นายแพทย์ 
สุพจน์	ศรีมหาโชตะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวลัผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
ระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะแพทยศาสตร์

7 รองศาสตราจารย์	
เภสัชกรหญิง	
ดร.องัคณา	ตนัติธวุานนท์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานวิจัยประจ�า
ปีงบประมาณ	2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)	

คณะเภสัชศาสตร์

8 รองศาสตราจารย์	
ดร.วรัญญู	พูลเจริญ	
และคณะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
รางวัลระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์
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ล�าดับ รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

9 ศาสตราจารย์	
ดร.อรวรรณ	ชัยลภากุล

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
รางวัลระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
รางวัลระดับดีมาก

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
รางวัลประกาศเกียรติคุณ

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ปิยพงษ์	เชนร้าย

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563
รางวัลระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

11 อาจารย์	
ดร.วรพนธ์	ชัยกีรติศักดิ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563
รางวัลระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

12 ศาสตราจารย์	ดร.จนิตนา	
สรายุทธพิทักษ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
(รางวัลประกาศเกียรติคุณ)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะครุศาสตร์

13 รองศาสตราจารย์	
ดร.จินตวีร ์	 คล้ายสังข	์
และ	 รองศาสตราจารย์	
ดร.ประกอบ	กรณีกิจ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
(รางวัลประกาศเกียรติคุณ)		

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะครุศาสตร์

14 รองศาสตราจารย์	
ดร.จินตวร์ี	คล้ายสงัข์	
และ	รองศาสตราจารย์	
ดร.เนาวนิตย์	สงคราม	

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
(รางวัลประกาศเกียรติคุณ)		

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะครุศาสตร์

15 รองศาสตราจารย์	
ดร.ประกอบ	 กรณีกิจ	
และรองศาสตราจารย	์
ดร.จินตวีร์	คล้ายสังข์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
(รางวัลประกาศเกียรติคุณ)		

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะครุศาสตร์
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ล�าดับ รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

16 รองศาสตราจารย์	
ดร.จุลนี	เทียนไทย

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
รางวัลระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะรัฐศาสตร์

17 รองศาสตราจารย์	
ดร.วีระศักดิ์	เครือเทพ	
และคณะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	
รางวัลผลงานวิจัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
รางวัลระดับดี

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะรัฐศาสตร์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ไพรัช	ตั้งพรประเสริฐ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
นายสัตวแพทย์	
ดร.เดชฤทธิ์	นิลอุบล	
และคณะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:
รางวัลผลงานวิจัย	ประจ�า
ปีงบประมาณ	2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะสตัวแพทยศาสตร์

20 ดร.นาฏนดัดา	รอดทองค�า รางวัลการวิจัยแห่งชาติ	:	
รางวัลผลงานประดษิฐ์คิดค้น	
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	
ระดับดีมาก

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

สถาบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ

21 อาจารย์	ดร.สุพรรษา	
ยอดเมือง

รางวัลวิทยานิพนธ์	ระดับดี	
ประจ�าปี	2562	เรือ่ง	วธิเีตรยีม 
ภาวะเลี้ยงเซลล์ส�าหรับ
วศิวกรรมเนือ้เยือ่กระดกูอ่อน 
โดยอทิธพิลของสมบติัชวีวสัดุ
จากรงัไหม	และก๊าซออกซเิจน
ปริมาณต�่า

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)

คณะแพทยศาสตร์

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สถาพร	งามอุโฆษ

The	most	Innovative
Padthai	3	สาขา	
นวัตกรรมอาหาร

Food	Innopolis	
ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)

คณะสหเวชศาสตร์

23 ศาสตราจารย์	
ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์

หนงัสอืดเีด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	
รางวัลชมเชยหนังสือสารคดี
กลุม่หนงัสอืส�าหรบัเดก็วยัรุน่	
อายุ	12-18	ปี

ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเอเชียศึกษา

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.อมรชยั	อาภรณ์วชิานพ

รางวัลต�าราดีเด่น
ด้านวิศวกรรมศาสตร์	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล�าดับ รายนาม รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะ/สถาบัน

25 รองศาสตราจารย์	
ดร.ศรีเลิศ	โชติพันธรัตน์

ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย
จากมลูนธิโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	
ครั้งที่	26	พ.ศ.	2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

26 อาจารย์	ดร.อรรณพ	
เอกธาราวงศ์

ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย
จากมลูนธิโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร์	ประเทศไทย
ครั้งที่	26	พ.ศ.	2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

27 อาจารย์	
ดร.ธนธรณ์	ขอทววีฒันา

ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย
จากมลูนธิโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์	 ประเทศไทย	
ครั้งที่	26	พ.ศ.	2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

28 รองศาสตราจารย์	
ดร.อบุลรัตน์	สริภิทัราวรรณ

ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย
จากมลูนธิโิทเรเพือ่การส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์	 ประเทศไทย	
ครั้งที่	26	พ.ศ.	2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

29 รองศาสตราจารย์	ดร.
เบญจพล	เฉลิมสินสุวรรณ

Best	Paper	Award สมาคมวิศวกรรมเคมีและ
เคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธญัญดา	รุง่โรจน์มงคล

Announcement	for	
outstanding	poster	
presentation	award	
winners

Pure	And	applied	
Chemistry	International	
Conference	2020	“Chemistry
for	Catalyzing	sustainability 
	and	Prosperity”

คณะวิทยาศาสตร์

31 น.ส.จุฑามาศ	ศลีด�ารงชยั รางวลัชนะเลิศ	แบบบรรยาย	
(Oral	Presentation)

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
ส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ
ในสถาบันอดุมศกึษา	ครัง้ท่ี	12	 
“ธรรมรักษาวิชาการ”	
สงัคมปรวิรรต	พิพฒัน์อนาคต	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 น.ส.จิดาภา	ใจเที่ยง รางวัลน�าเสนอผลงานทาง
วิชาการดีเด่น	ประเภท
การน�าเสนอด้วยวาจา	 เนื่อง
ในการประชมุสมัมนาวชิาการ
ธาลสัซเีมยีแห่งชาต	ิคร้ังที	่24

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	
ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจาง
ธาลสัซีเมยีแห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์

33 นายอนุชาติ	ศรีจันบาล รางวัลชนะเลิศระดับชาติ	
การน�าเสนอแบบ	Poster	
Presentation	ด้านวิจัย

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

คณะทนัตแพทยศาสตร์	
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7	ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		(CU	Innovation	Hub)

 ศนูย์กลางนวตักรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(CU	Innovation	Hub)	มพีนัธกจิหลกั	3	ประการ	ดงันี้	 

(1)	Entrepreneur	Development	(2)	Research	to	Commercial	และ	(3)	Community	Development	

	 โดยผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2563	ได้แก่

	 1)	 สร้างมูลค่าบริษัทสตาร์ทอัพ	(Market	Valuation)	เป็นมูลค่ารวมประมาณ	15,000	ล้านบาท

	 2)	 สร้างผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ	(Entrepreneur	Development)	เช่น

  	 บ่มเพาะและให้การสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ	181	ราย

	 		 สร้างผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	(Co-founder)	จ�านวน	540	ราย

	 3)	 น�างานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์	(Research	to	Commercial)

	 		 มโีครงการทีน่�างานวิจยั	 (Deep	Technology	Research)	มาพฒันาและส่งเสริมเพือ่ออกสู่ 

เชิงพาณิชย์	 จ�านวน	 30	 โครงการ	 ซึ่งอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	นับตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมฯ	จนถึง	ณ	ปัจจุบัน

	 		 บริษัท	 ใบยา	 ไฟโตฟาร์ม	 จ�ากัด	 ก่อตั้งโดยคณาจารย	์ 

คณะเภสัชศาสตร์	เป็นบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์กลางนวัตกรรม

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(CU	Innovation	Hub)	ได้พัฒนาชุดตรวจ

คัดกรองโควิด-19	 และวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิค-19	 โดยอยู่ระหว่างการ

ทดลองทางคลินิก	(Clinical	Trials)	

	 4)	 สร้างสังคมผู้ประกอบการแห่งนวัตกรรม	(Community	Development)

				 สนับสนุนส่งเสริมความรู ้ส�าหรับ 

การเป็นผู ้ประกอบการให้แก่อาจารย์และ 

นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อให ้

สามารถเกิดการน�างวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์
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	 		 สนบัสนนุชมรมนสิติทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นผูป้ระกอบการมสีมาชกิรวมประมาณ	1,700	คน	

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ	เช่น

   	 Design	Thinking	&	Lean	Startup	Workshop

   	Winter	Bootcamp

   	Mentor	Consultant	and	Feedback	for	Winter	Bootcamp

   	 Ecosystem	Tour

   	 Young	Startup	Entrepreneur	Program

   	 CU	Leadership

   	 A	School	Level	1

   	 Entrepreneur	development	camp

   	 KID

   	 Business	stimulation	Workshop
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  	 พืน้ที	่Co-working	Space	ทีเ่ปิดโอกาสให้นสิติ	นกัศกึษา	ศษิย์เก่า	ผูป้ระกอบการ	สตาร์ทอพั	 

มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้

   	 เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม	(Siam	Innovation	District)	สยามสแควร์วัน

   	 CU	Innovation	Hub	อาคารเฉลมิราชกมุาร	ี60	พรรษา	ช้ัน	19	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

   	 สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมผ่านการน�าสตาร์ทอัพลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีและล�าปาง

   	 ร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(NIA)	สวทน.	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	สภาอตุสาหกรรมและส�านกังานส่งเสรมิ 

เศรษฐกิจดิจิทัล

	 5)	 จัดโครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้	Innovation	District	โดย	CU	Innovation	

Hub	ร่วมกับ	Startup	ในแขนงต่าง	ๆ	ดังนี้

  	 Thailand	Sustainability	Expo	2020

  	 สมิติเวช	(CUE)

  	 MDP	Presentation	Skill	3	รุ่น

  	 Urban	Farmer#1	(CUE)

  	 Management	Development	Program

  	 Team	Synergy

  	 Business	Project	Pitching
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การบริการวิชาการ

	 1	การบริการวิชาการโดยส่วนงาน	(คณะ/สถาบัน)	................................................	 77
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	 4	พิพิธภัณฑ์	..........................................................................................................	86
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รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 77

	 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักท่ีส�าคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ที่จะน�าองค์ความรู้อ�านวยประโยชน์แก่สังคม	 ร่วมสร้างชุมชนทางวิชาการ	 สร้างโอกาสทางการศึกษา	 
บริการแก่สังคมทั่วไป	 การให้บริการทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ	 ทั้งการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ 
ตามความต้องการของสังคม	การวางระบบ	การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการตามประเด็นปัญหาของสังคม
	 จ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการได้	 3	 ประเภท	 คือ	 การบริการโดยส่วนงาน	 
(คณะ/สถาบนั)	การบรกิารโดยหน่วยงานวิสาหกจิ	และการบรกิารอืน่	ๆ 	ซ่ึงครอบคลมุในส่วนของพพิิธภณัฑ์
ภายในมหาวิทยาลัย	และการบริการทางการแพทย์ด้วย

1	การบริการวิชาการโดยส่วนงาน	(คณะ/สถาบัน)	

	 ส่วนใหญ่เป็นการบรกิารในสาขาวชิาทีห่น่วยงานนัน้	ๆ 	มคีวามถนดัเชีย่วชาญเป็นพเิศษ	หรอืมคีวาม
เกีย่วข้องโดยตรง	ด�าเนนิการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ	ทัง้นี	้การนบัจ�านวนผูร้บับริการในบางโครงการ
ไม่สามารถก�าหนดผูร้บับรกิารได้ชดัเจนหรอืไม่สามารถนบัได้	เช่น	การประชมุสัมมนาทีไ่ม่มกีารลงทะเบยีน	
หรือเปิดเป็นเวทีอิสระ	รวมทั้งการนับจ�านวนเป็นหน่วยนับอื่น	
	 ภาพรวมการบริการวิชาการในปี	2563	ดังแสดงในตารางสรุป

ประเภทการบริการ กจิกรรม/
โครงการ

ครัง้ต่อปี คนต่อปี/
หน่วยงาน/องค์กร

หน่วยนับอื่น

1.	 การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ	(ที่นอกเหนือจากหน้าที่
	 ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

59 71,507 82,741	คน

2.	 การบรกิารเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ทางการศกึษา 45 14,337 1,904	คน

3.	 การบริการจัดฝึกอบรม	สัมมนา	และประชุม
	 เชิงปฏิบัติการ	ในลักษณะการว่าจ้าง

109 126 3,319	คน

4.	 การบริการจัดฝึกอบรม	สัมมนาและประชุม
	 เชิงปฏิบัติการ	แบบเก็บค่าลงทะเบียน

189 193 16,343	คน

5.	 การบริการจัดฝึกอบรม	สัมมนาและประชุม
	 เชิงปฏิบัติการ	แบบให้เปล่า

381 480 120,662	คน

6.	 การบริการวางระบบ	ออกแบบ	สร้าง	ประดษิฐ์	และผลติ 14 14 65	หน่วยงาน

7.	 การบรกิารวเิคราะห์	ทดสอบ	ตรวจสอบ	และตรวจซ่อม 93 10,912 55,523	คน 89,252	ตวัอย่าง
31,682	ชิ้นงาน

8.	 การบรกิารศกึษา	วจิยั	ส�ารวจ	การวางแผน	การจดัการ 126 203 6,466	หน่วยงาน

9.	 การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	
	 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

13 31 15	หน่วยงาน

10.	การบริการด้านอื่น	ๆ 1 44,509	คน

รวม 1,030 97,803 331,547	
คน/หน่วยงาน

89,252	ตวัอย่าง
31,682	ชิ้นงาน
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ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ	ในรอบปี	2563	อาทิ

 	 โครงการการตรวจสอบความใช้ได้	 (Validation)	 และ/หรือ	 การทวนสอบ	 (Verification)	

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	

Reduction	Program:	T-VER)	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 	 โครงการส่งเสรมิและต่อยอดเทคโนโลยรีีไซเคลิ	เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	

และสนบัสนนุการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศในพ้ืนท่ีจังหวดัพระนครศรีอยธุยา	นครปฐม	และราชบรีุ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 	 โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	จากเทศบาลนครปากเกร็ด	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 	 โครงการอบรมเรียนรู้ภาษาทิเบตเพื่ออ่านวรรณกรรมพุทธศาสนา	คณะอักษรศาสตร์

 	 โครงการอบรม	“ล่ามการประชุมเบื้องต้น”	คณะอักษรศาสตร์

 	 โครงการอบรมภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ	 (หลักสูตรออนไลน์นอกเวลาราชการ) 

(พ.ค.	-	ก.ค.	63)	คณะอักษรศาสตร์

 	 โครงการการวิเคราะห์	RNA	sequencing	ของตัวอย่างข้าว	คณะวิทยาศาสตร์

 	 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	 

(ผ่านระบบออนไลน์)	คณะวิทยาศาสตร์

 	 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม	 (Science	 for	 Industry:	 Sci-FI)	 รุ ่นที่	 2	 

คณะวิทยาศาสตร์

 	 โครงการสมัมนาทางวชิาการด้านการใช้คอมพวิเตอร์ในการวจิยัและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ของภาคเอเชีย	ปี	2563	(CAADRIA)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 	 โครงการอบรม	 Universal	 Design	 Academy	 (UD	 Academy)	 รุ ่นท่ี	 1-2/2563	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 	 โครงการสมัมนาทางวชิาการ	เรือ่ง	“การจัดการด้านการตลาดสมยัใหม่”	รุ่นที	่64	คณะพาณชิยศาสตร์ 

และการบัญชี

 	 โครงการอบรม	 เรื่อง	“Disruptive	Technologies	and	Digital	Transformation	 in	 the	

Financial	and	Accounting	Area”	รุ่นที่	1	ส�าหรับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล	คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี

 	 โครงการจ้างท่ีปรึกษาการสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณส�าหรับประเทศไทย	 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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 	 โครงการประชุมนานาชาติ	Opportunities	and	Challenges	 for	Sustainability	 in	 the	

2020s:	Understanding	Environments,	Societies	and	Identities	in	Southeast	Asia	คณะครุศาสตร์

 	 โครงการเสริมศักยภาพด้านศิลปะ	Art	Learning	ภาคต้น	2563	คณะครุศาสตร์

 	 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู

ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	(Enrichment	Program)	คณะครุศาสตร์

 	 โครงการผลิตละครเสียงส�าหรับเด็ก	วิทยุไทยพีบีเอส	คณะนิเทศศาสตร์

 	 โครงการการรวบรวมวิเคราะห์เรื่องสื่อสารส�าคัญด้านต่างประเทศ	คณะนิเทศศาสตร์

 	 เทคนิคการผลิตสื่อการอบรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ	คณะนิเทศศาสตร์

 	 Mini	MBA	in	Health	รุ่นที่	37	คณะแพทยศาสตร์

 	 ฝึกอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจสามมิติ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2563	คณะแพทยศาสตร์

 	 การตรวจไวรัสก่อโรค	Coronavirus	disease	2019	(COVID-19)	ในน�้าลายแบบ	Pool	ของ

ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการ	คณะแพทยศาสตร์

 	 Advanced	Seminar	and	Workshop	in	Cardiology	รุ่นที่	16	คณะสัตวแพทยศาสตร์

 	 การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์	 รุ ่นท่ี	 5	 คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์

 	 พื้นฐานการจัดการและการผ่าตัดกระดูกเบื้องต้นครั้งที่	 1	 (Fundamental	 Orthopedic	 

Management	I)	คณะสัตวแพทยศาสตร์

 	 ปริทันตวิทยา	รุ่นที่	3	คณะทันตแพทยศาสตร์

 	 ทันตกรรมผู้สูงอายุ	รุ่นที่	3	คณะทันตแพทยศาสตร์

 	 Advanced	Implant	Surgery	รุ่นที่	4	คณะทันตแพทยศาสตร์

 	 โครงการขยายรุ่นการผลิตน�้าตาเทียมชนิดปราศจากสารกันเสีย	Phase	2	คณะเภสัชศาสตร์

 	 The	 Effect	 Of	 Centella	 and	 Its	 Combinatorial	 Active	 Compounds	 on	 Skin	 

Inflammation	and	Allergy	คณะเภสัชศาสตร์

 	 การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์	Antinol®	คณะเภสัชศาสตร์

 	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 นักบริหารงานท้องถ่ินระดับสูง	 :	 ผู้น�าท่ีมีสมรรถนะสูง	 (The	 

Executives	High	Performance	หรือ	EHP)	รุ่นที่	2	คณะนิติศาสตร์

 	 หลกัสตูรการเรยีนการสอนออนไลน์	(CHULA	MOOC)	:	รูจ้กักรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุ

ยาสูบ	องค์การอนามัยโลก	คณะพยาบาลศาสตร์

 	 ฝากลูกไว้กับคณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาฯ	คณะพยาบาลศาสตร์

 	 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเชิงรุก	ปีงบประมาณ	2563	คณะสหเวชศาสตร์
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 	 โครงการบริการวิชาการ	 เรื่อง	 Conjunctive	Management	 for	 Facial	 Paralysis	 in	 

Aesthetic	Medicine	and	Physiotherapy	คณะสหเวชศาสตร์

 	 โครงการความร่วมมอืการปรกึษาด้านสขุภาพจติแก่บคุลากรของส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ปีที่	3	คณะจิตวิทยา

 	 โครงการบรกิารสายด่วนเยยีวยาจติใจและบรกิารการปรกึษาเชงิจติวิทยาแบบรายบคุคลให้กบั

พนักงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	ปีที่	4	คณะจิตวิทยา

 	 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบก�ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท�าและบริหารจัดการ

วิทยานิพนธ์	งานวิจัยส�าหรับสถาบันการศึกษา	ส�านักงานวิทยทรัพยากร

 	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 e-learning	 ส�าหรับบุคลากรของรัฐ	 และ

บุคคลทั่วไป	ปี	2563	สถาบันภาษา

 	 โครงการอบรมภาษาองักฤษผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ส�าหรับพนกังานบริษทั	กรุงไทยคอมพิวเตอร์

เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	สถาบันภาษา

 	 โครงการบรหิารจัดการรายวชิาการเขียนวทิยานิพนธ์	(5500560)	ประจ�าภาคต้น	ปีการศกึษา	2563	 

(เรียนนอกเวลาราชการ)	สถาบันภาษา

 	 การทดสอบฤทธิท์างชีวภาพและความเป็นพิษในระดับเซลล์ของน�า้มนัพืชส่วนทีก่ล่ันแยกได้จาก

กรรมวิธีการกลั่นเชิงโมเลกุล	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

 	 ทดลองผลติและวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมอีาหารของน�า้นมข้าวโอ๊ต	สถาบนัวจิยัเทคโนโลยี

ชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

 	 การศึกษาการท�าพาสซิเวชั่นให้กับเหล็กกล้าไร้สนิม	สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

 	 การศึกษาสมบัติเชิงกลและความต้านทานการกัดกร่อนของแผ่นเหล็กเคลือบ	 สถาบันวิจัย 

โลหะและวัสดุ

 	 โครงการบริการวิชาการ	 “วิจัยเชิงยุทธศาสตร์การจัดท�าแผนที่น�าทางการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	 เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่ยุค	 4.0”	

สถาบันวิจัยพลังงาน

 	 โครงการบริการวิชาการ	 “โครงการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์”	

สถาบันวิจัยพลังงาน

 	 โครงการการประเมนิโครงการนกัวจิยัแกนน�า	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	 

ส�านักบริหารวิจัย

 	 โครงการอบรมความรู ้และทักษะการใช้ภาษาไทย	 2563	 สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 	 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ 

และมหาวิทยาลัย	 (Business	 Brotherhood)	 ภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 	 NIA	โครงการกจิกรรม	Startup	Thailand	League	2563	ศนูย์กลางนวตักรรมแห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 	 โครงการการให้บรกิารทางวิชาการ	หลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารส�าหรบับรษิทัอาหารเสริม	จ�ากดั	 

ในเครือไทยเบฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	บัณฑิตวิทยาลัย

 	 โครงการบริการวิชาการ	 เรื่อง	 การจัดอบรมภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน	 ชั้นเรียนพิเศษ	 ส�าหรับ	

บริษัทบ้านปู	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

บัณฑิตวิทยาลัย

2	การบริการวิชาการโดยหน่วยงานวิสาหกิจ

	 การบริการวิชาการโดยหน่วยงานวิสาหกิจเป็นการบริการเฉพาะด้าน	 โดยขณะนี้มีหน่วยงาน

วิสาหกิจ	5	แห่ง	ผลการด�าเนินงานโดยสรุปในปี	2563	มีดังนี้

 1.	 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ	 ด�าเนินการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอบแบบต่าง	 ๆ	 พัฒนา 

แบบทดสอบ	สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน	จัดสอบ	ประเมินผลการทดสอบ	และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิค

วิธีการทดสอบ	จัดท�าข้อสอบ	

	 โดยจดักจิกรรมการจดัทดสอบทกัษะทางภาษา	คณติศาสตร์	การออกแบบ	การจดัโครงการทดสอบ

ให้หน่วยงานต่าง	ๆ	มีโครงการที่น่าสนใจ	และด�าเนินการต่อเนื่องมา	ได้แก่	การจัดสอบ	TCAS	GAT/PAT	

O-NET	 CU-TEP	 CU-SSEPT	 CU-ATS	 ATS&AAT	 E-Package	 CU-TAD	 จัดสอบ/ออกข้อสอบให้กับ 

หน่วยงานภายนอกเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ	 ท�างาน	 หรือเลื่อนระดับ	 นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ

ข้อสอบ	วิเคราะห์ข้อสอบ	จัดอบรม	บริการการทดสอบเฉพาะความต้องการ	(Customized	Test)

 2.	 ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ให้บริการจัดหาและจ�าหน่ายหนงัสือทัง้ภาษาไทย

และต่างประเทศ	ต�าราเรยีนและหนงัสอืทัว่ไป	ตลอดจนสือ่สร้างสรรค์ต่าง	ๆ 	จากส�านกัพิมพ์คณุภาพทัว่โลก	

ปัจจุบันศูนย์หนังสือมีที่ท�าการและร้านเครือข่ายกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง	ๆ	รวม	11	สาขา	

	 นอกจากนีย้งัได้จดักิจกรรมเพือ่สงัคม	 อบรม	 สัมมนา	 ส่งเสริมนสัิยรักการอ่าน	 และคนืประโยชน์ 

ให้แก่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสรมิการอ่านและสร้างประโยชน์ต่อสังคม	รวม	54	โครงการ/

กิจกรรม	 แบ่งเป็น	 กิจกรรมด้านการเปิดตลาดการเรียนการสอน	 สื่อการเรียนรู้ใหม่	 1	 โครงการ	 ได้แก่	 

โครงการเปิดตัว	 “chulabookcourse.com”	มิติใหม่แห่งวงการหนังสือ	 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอก 
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มาเรยีนรู	้ศกึษาดงูาน	13	หน่วยงาน	อาทิ	นิสิตหลักสูตร	MGB	จุฬาฯ	คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

คณะครู	นักเรียนโรงเรียนปากช่อง	นครราชสีมา	เป็นต้น	และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสร้างประโยชน์

ต่อสังคม	 40	 กิจกรรม	 อาทิ	 การแถลงข่าวโครงการเปิดตัว	 “แม่ในคุก	 ลูกในครรภ์	 ชวนกันอ่านหนังสือ”	 

ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก	 แปลนฟอร์คิดส์	 กิจกรรมเพื่อสังคม	 ส�าหรับเด็ก	 -	 เยาวชน	 เมืองเด็กสัญจร	

เป็นต้น

 3.	 ศนูย์บรกิารวชิาการ	ให้บรกิารใน	3	ลกัษณะ	ได้แก่	งานศกึษาวจิยัและให้ค�าปรกึษา	งานพฒันา

และออกแบบทางด้านระบบคอมพวิเตอร์	ระบบการส่ือสาร	เทคโนโลยสีารสนเทศและสารสนเทศภูมศิาสตร์	

และงานฝึกอบรมสัมมนา	ด้วยความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัย	ขณะเดียวกันสร้างโอกาสแก่อาจารย์

และนักวิจัยสามารถน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาวิทยาการต่อไป

	 ในปีนี้	มีโครงการ/กิจกรรม	รวม	348	โครงการ/กิจกรรม	มีโครงการที่น่าสนใจ	อาทิ	การประเมิน

สิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	(Strategic	Environmental	Assessment	:	SEA)	ด้านการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	

โครงการศึกษาและวจิยัในการจดัท�าแบบจ�าลองการสร้างต้นแบบเมอืงนวตักรรมอจัฉรยิะ	The	Intelligent	

Innovative	Mixed	 Use	 Senior	 District	 (IIMSD)	 โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลย ี

สิง่อ�านวยความสะดวก	เพือ่รองรับวิถชีวีติร่วมสมยัของผู้พกิารและผูส้งูอาย	ุการจดัท�าชดุความรูก้ารจดัการ

เมอืงคาร์บอนต�า่และรบัมอืกบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างยัง่ยืนส�าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 4.	 สถานีวิทยุ	พัฒนาและผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	ความรู้	สาระบันเทิง	อย่างมีคุณภาพ	

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 และให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป	 ทางส่ือวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม	

สเตอริโอ	มลัตเิพลก็ซ์	คลืน่ความถี	่101.5	MHz	ทางเวบ็ไซต์	www.curadio.chula.ac.th	และมกีารเผยแพร่ 

รายการด้านภาพ	ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์	โดยผลิตรายการที่หลากหลาย	

	 ในปีนี้	 มีการด�าเนินการออกอากาศรายการวิทยุร่วมกับคณะ/สถาบันต่าง	 ๆ	 ของจุฬาฯ	 จ�านวน	 

18	ชั่วโมงต่อวัน	60	รายการ/เดือน	พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการ	Transmedia	จากรายการวิทยุสู่	

Platform	อืน่	ๆ 	และขยายการเข้าถงึด้วยการสร้าง	Platform	ทีห่ลากหลาย	Website	Youtube	Facebook	

Podcast	สถานีโทรทัศน์	ALTV	มีกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื้อหาหรืองานเสวนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่าน	 Facebooklive	 จัดโครงการพลังปัญญาฝ่าวิกฤติโควิด	 19	 เป็นการผลิตสารคดี	 รายการข่าวพิเศษ	 

ละครออนไลน์	 ผลิตรายการพิเศษประเภทต่าง	 ๆ	 สร้างคลังความรู้	 นอกจากนี้	 จัดท�าโครงการขยายงาน 

เพื่อเผยแพร่รายการด้านภาพ	 ระยะท่ี	 7	 และจัดโครงการต่อเนื่อง	 โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน	 

School	Tour	โครงการติวเข้มเติมเต็มสังคมไทย	Envi	Mission	(วัฒนธรรมรักษ์น�้า)	และจัดท�าโครงการ

ศึกษาน�าร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ	 ด�าเนินโครงการร่วมกับกองทุน

สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย	
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 5.	 ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้บริการหลักในด้านบริการผลิตสิ่งพิมพ์	โดยคัดเลือก

และจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการ	 จัดพิมพ์และการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ 

ท่ีได้มาตรฐาน	 ได้จัดพิมพ์หนังสือภาษาไทย	 ภาษาต่างประเทศ	 ปีละกว่า	 100	 เรื่อง	 จัดจ�าหน่ายในงาน 

สัปดาห์หนังสือต่าง	 ๆ	 และให้บริการจัดพิมพ์ต�าราและหนังสือทางวิชาการ	 โดยการวิเคราะห์การตลาด	 

การตรวจคณุภาพเนือ้หาวิชาการจากผูเ้ชีย่วชาญก่อนพิจารณาจดัพมิพ์	จดัท�าอาร์ตเวิร์กต้นฉบับ	พสิจูน์อกัษร 

ตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสภา	และจัดพิมพ์เผยแพร่	รวมทั้งประชาสัมพันธ์

3	โครงการ	CU	Social	Engagement

	 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย	 โดยมุ่งเน้นให้จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม	สร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญา	และ

เป็นผู้น�าเชิงรุกในการชี้น�ารวมทั้งตอบปัญหาแก่สังคม	ผ่านการด�าเนินโครงการ	CU	Social	Engagement	

ภายใต้หลักการส�าคัญของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 การร่วมคิดร่วมท�า 

แบบพนัธมติรและหุน้ส่วน	(2)	การเกดิประโยชน์ร่วมกนัแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	(3)	เกดิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

ร่วมกัน	(4)	การเกิดผลกระทบที่ดีและประเมินวัดผลได้

	 พันธกิจสัมพันธ์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (Internal)	 มุ่งเน้นการสร้างความผูกพัน	 และ 

สร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาคมจุฬาฯ	 ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 อาหาร	 สภาพแวดล้อมบรรยากาศ	 โดยใช้ 

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดูแลบุคลากร	 นิสิต	 ให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมทั้งใน 

ผู้ท่ีมีสุขภาพดี	 และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ	 ครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 ตลอดจนพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาคมจุฬาฯ	

	 พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย	 (External)	 เน้นการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนและองค์กรภายนอก	 โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย	 ทั้งน่าน	 สระบุรี	 เกาะสีชัง	 และรอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (กรุงเทพมหานคร)	 ใน

ลักษณะของการน�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ตามศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ของแต่ละ

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	

ไปบูรณาการร่วมคิด	 ร่วมท�า	

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 เพื่อให้
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เกิดแนวทางหรอืกระบวนการในการจดัการปัญหาได้ตามความต้องการชมุชนอย่างแท้จรงิ	ตลอดจนช่วยให้

ชุมชนสามารถพัฒนาและดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน	 โดยการด�าเนินงานนี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)

	 การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย	(External)	ในปีงบประมาณ	

2563	 ได้มีการด�าเนินงานโดยผลักดันและสนับสนุนส่วนงานให้ด�าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

ภายใต้โครงการ	CU	Community	Engagement	จ�านวน	17	โครงการ	จากความร่วมมือของส่วนงานต่าง	ๆ	 

ภายในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 13	 ส่วนงาน	 ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการด�าเนินโครงการ	

จ�านวน	64	ชุมชน	ตัวอย่างเช่น	

 	 จังหวัดน่าน	:	โครงการละอ่อนสารักษ์ป่าน่าน	:	การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ต�าบลไหล่น่าน	 อ�าเภอเวียงสา	 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ทักษะการดูแลอนุรักษ์ป่า	 การสร้างทัศนคติ	

ความภาคภูมิใจ	 และความตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับเจ้าหน้าที่	 ชุมชน	 ครูและ

นักเรียนในพืน้ที	่พร้อมทัง้การร่วมกบัพืน้ทีใ่นการสร้างเส้นทางศกึษาธรรมชาตเิพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู	้อนรุกัษ์

และการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

 	 จังหวัดสระบุรี	 :	 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะและผลิตภัณฑ์จากน�้านมแพะในจังหวัด

สระบุรี	(ปีที่	2)	มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้	และการฝึกการปฏิบัติการต่าง	ๆ	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ	

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน�้านมแพะ	เพื่อเป็นช่องทางอาชีพใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่

 	 เกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุรี	 :	 โครงการต้นแบบการเลี้ยงสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารสัตว์น�้าและเป็น

อาชีพทางเลือกให้ชุมชนเกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี	ปีที่	2	 เป็นการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	และการฝึก 

การปฏิบัติการต่าง	ๆ	เพื่อการส่งเสริมอาชีพ	และการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

 	 กรุงเทพมหานคร	 :	 โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส 

ในเขตปทุมวันและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 โดยความร่วมมือของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวินิจฉัย 

โรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	ร่วมกับมูลนิธิสายเด็ก	1387	(HUB)	และมูลนิธิส่งเสริม

การพฒันารายบคุคล	(ศนูย์เมอร์ซ่ี	คลองเตย)	เป็นการให้โอกาสในการรบับรกิารป้องกนัและดูแลรักษาสขุภาพ 

ที่เหมาะสมให้กับเด็กและวัยรุ่นที่ด้อยโอกาส	ที่มีวิถีชีวิตไม่สอดคล้องกับการบริการสุขภาพในระบบปกติ	

 	 จังหวัดนครปฐม	:	ภายใต้โครงการนครปฐม	เมืองแห่งความทรงจ�าของชาวจุฬาฯ	กับต้นแบบ 

การบริการชุมชนด้านการสัตวแพทย์	 เป็นโครงการที่ด�าเนินการสร้างความตระหนัก	 และร่วมกับชุมชน 

ในพื้นที่ในการร่วมกันดูแลและจัดระเบียบสัตว์จรจัดในพื้นที่	 เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของคน 

ในพื้นที่	รวมทั้งนักท่องเที่ยว
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	 นอกจากนี	้ ได้สนบัสนนุการด�าเนนิโครงการจดัต้ังศนูย์วิชาการโยธวาทิตในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา 

เพื่อโอกาสทางการศึกษาต่อและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนแบบยั่งยืน	จ.สระบุรี	แห่งที่	2	:	บ้านท่ามะปราง

วิทยาโมเดล	 เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้	 และเป็นการขยายผลส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อ 

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	 โดยรอบให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน	 เป็นกิจกรรมให้วัยศึกษา 

ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างทักษะในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

	 ท้ังนี	้ในการด�าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	นัน้	จะค�านงึถงึความร่วมมอืกับจงัหวดัเจ้าของพืน้ที่

เป็นส�าคัญ	 จึงได้จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดและหรือ 

องค์กรต่าง	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

ในด้านวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	ได้แก่

 	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กับจังหวัดน่าน

 	 บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต	

 	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กับจังหวัดสระบุรี	

	 การด�าเนินงานด้าน	Engagement	ภายในมหาวทิยาลัย	(Internal)	มุง่เน้นสนบัสนนุด้านการสร้างเสรมิ 

สุขภาวะต่าง	ๆ	ให้เกิดขึ้นกับนิสิตและบุคลากร	ผ่านโครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการความร่วมมือการปรึกษา

ด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระยะที่	 3	 โครงการส�ารวจบรรยากาศทางสังคม 

ในด้านความรุนแรง	กลั่นแกล้งคุกคาม	ความไม่เสมอภาค	และพฤติกรรมทางเพศ

ที่ปลอดภัยในนิสิตและบุคลากร	 โดยด�าเนินการสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 

การด�าเนินงานของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัสร้างเสรมิ 

สขุภาพ	(AUN-HPN)	และแผนยุทธศาสตร์เครอืข่าย

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ	 กลุ่มภาคกลาง	 

ซึง่จฬุาฯ	เป็นแกนน�าเครือข่ายฯ	
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4	พิพิธภัณฑ์	

	 จดัตัง้ขึน้เพือ่อ�านวยประโยชน์ในการศกึษา	ให้บรกิารทางวชิาการแก่ผูส้นใจ	และพพิิธภณัฑ์บางแห่ง 
จัดตั้งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนตลอดทั้งปี

	 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์
	 มหาวทิยาลยั	คณะวิทยาศาสตร์	:	จ�าแนกเป็น 
	 o	 พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย
	 o	 พิพิธภัณฑ์แมลง
	 o	 พิพิธภัณฑ์เต่า
	 o	 พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

	 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

	 พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสิน	สุวตะพันธุ์
	 คณะวิทยาศาสตร์

	 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ	
	 คณะวิทยาศาสตร์

	 หอประวัติและหอเกียรติยศ	
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์	
	 คณะทันตแพทยศาสตร์

	 พพิธิภณัฑ์ร่างกายมนษุย์	คณะทนัตแพทยศาสตร์

	 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์

	 พพิธิภัณฑสถานออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์

	 พิพิธภัณฑ์กุมารศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์

	 หอประวัติ	คณะแพทยศาสตร์

	 พิพิธภัณฑ์สมุนไพร	คณะเภสัชศาสตร์

	 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ	คณะอักษรศาสตร์

	 พิพิธพัสดุ์ไท-กะได	คณะอักษรศาสตร์	

	 หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 เรือนไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดาราภิรมย์	จ.เชียงใหม่

	 หอศิลป์จามจุรี

	 พพิธิภณัฑ์พระจฑุาธชุราชฐาน	เกาะสีชงั	จ.ชลบรุี

	 พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน	เกาะสีชัง	จ.ชลบุรี

	 หอศิลปวิทยนิทรรศน์

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

	 หอเกียรติยศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
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5	หน่วยงานด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

	 ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพ	 ทั้งท่ี
สังกัดมหาวิทยาลัยและสังกัดภายใต้คณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้น	ๆ

 	 โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์
 	 สถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน	(โอสถศาลา)
 	 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 	 โรงพยาบาลปศุสัตว์	จ.นครปฐม
 	 หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)
 	 ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา
 	 ศูนย์สุขภาวะทางจิต
 	 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 	 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เป็นพันธกิจหลักมาโดยตลอด	 

มีงานทางวชิาการและการจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	มสี�านกับรหิารศลิปวฒันธรรมเป็นหน่วยงาน

หลักท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ประกอบด้วย	 งานพัฒนาและส่งเสริม 

ศิลปวฒันธรรม	งานด้านพพิธิภณัฑ์ทางศลิปวฒันธรรมและหอศลิป์	งานด้านประวติัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

และกิจกรรมทางด้านศาสนาและคุณธรรม	 ซึ่งมีธรรมสถานและกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ	

เช่น	สถาบันไทยศกึษา	ศนูย์พทุธศาสน์ศกึษา	อกีทัง้	ยงัมกิีจกรรมและโครงการต่าง	ๆ 	ทางด้านศิลปวฒันธรรม

ที่ด�าเนินการโดยคณะ	สถาบัน	หน่วยงานต่าง	ๆ	และองค์การบริหารสโมสรนิสิตฯ	อีกเป็นจ�านวนมากด้วย

	 กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมด�าเนินการสอดรับกับเป้าหมาย	 ทิศทางการบริหาร	 และนโยบาย 

ของมหาวทิยาลยัในการสนับสนุนให้นิสติและประชาคมได้เสรมิสร้างประสบการณ์และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ทีด่ทีางด้านศลิปวฒันธรรม	อนุรกัษ์	เผยแพร่	และพฒันานวตักรรมใหม่ท่ีสร้างความน่าสนใจ	และตอบสนอง

ความต้องการของประชาคมและสังคม	โดยจะได้ด�าเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป

1	การท�านุและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

	 ประกอบด้วย	งานด้านพฒันาและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	(ดนตรีและนาฏศลิป์)	งานด้านพิพิธภณัฑ์

ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์	และงานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย

	 1.1	งานด้านพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	(ดนตรีและนาฏศิลป์)

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทางด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดท้ังปี	 เพื่อให ้

เป็นไปตามพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย	ในการท�านุบ�ารุง	อนุรักษ์	และส่งเสริม	รวมทั้งเสริมสร้าง

บรรยากาศทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย	 ชุมชนโดยรอบ	 และสังคมโดยรวม	 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 รับรู้	 รวมทั้งมุ่งส่งเสริม	 ค้นคว้า	 อนุรักษ์	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง	 ๆ	 

เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถรักษามาตรฐานวิชาการทางศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ	 รวมทั้ง

สร้างเสริมนวัตกรรม	 เพิ่มเติมพื้นท่ีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เป็นหลักและน�าสังคม	ท�าให้มหาวิทยาลัยและ

สังคมโดยรวมมีลักษณะเป็นชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	ซึ่งในปี	2563	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

  1)	จัดรายการวิทยุทางดนตรีไทย	2	รายการ	ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ	FM	101.5	MHz

	 	 ได้แก่	 รายการ	 “จุฬาวาทิต”	 และ	 “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”	 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์	 

โดยผู้อ�านวยการส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ด�าเนินรายการ	ร่วมกับวิทยากร	อาจารย์	ดร.สิริชัยชาญ	

ฟักจ�ารูญ	 (ศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย)	 รวม	 100	 ครั้งต่อปี	 จากการส�ารวจพบว่า 

มผีูส้นใจรับฟังเป็นจ�านวนมาก	และยงัเผยแพร่ออนไลน์	ท�าให้กลุม่และจ�านวนผูฟั้งมากขึน้	สามารถเผยแพร่

ให้เกิดความเข้าใจในดนตรีไทยและเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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  2)	รายการแสดง	ฟังดนตรีที่จุฬาฯ	การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์	“รายการจุฬาวาทิต”

	 	 ในปีนี	้รายการจดัขึน้ทกุวนัศกุร์แรกของเดอืนรวม	9	ครัง้	สลบักนัระหว่างรายการแสดงดนตรี

และนาฏศิลป์ไทยแบบแผน	 (รายการจุฬาวาทิต)	 กับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย	 โดยมีแนวคิด

หลักคือการผสมผสานดนตรีตะวันตกและดนตรีอ่ืน	 ๆ	 โดยใช้บทเพลงและกล่ินอายของดนตรีและ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก	ประกอบด้วย

  	 สดับพิณเพลงสยาม	โดย	“วงทิพย์นรี”	 โดย	ศาสตราจารย์	ดร.ณัชชา	พันธุ์เจริญ

  	 ท�านองไทยในเพลงไทยสากล	 โดย	Bangkok	Big	Band	กลุม่งานดุรยิางค์สากล	

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว	

	 	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร

  	 ร้อยปีคีตาจารย์	ครูแช่มช้อย	ดุริยพันธุ์	 โดย	วงศิษย์ครูสุรางค์	ดุริยพันธุ์

  	 ล�าน�าล้านนา	 โดย	วงดนตรีจุฬาฯ	เชมเบอร์

  	 คลาสสิก	ไพบูลย์	บุตรขัน	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นรอรรถ	จันทร์กล�า่

  	 วงเครื่องสายผสมออร์แกนและขิม	 โดย	วงวัชโรดม

  	 ทฆีาดรุยิางค์	ทางพระเจนฯ”		 โดย	วงวินเทจวนิแบนด์	(VINTAGE	WIND	BAND)

  	 วงดนตรีไทยคณะพาทยโกศล	 โดย	คณะพาทยโกศล

  	 จ�าได้ในทีวี	หนังจีนในความทรงจ�า	 โดย	วงดนตรีจุฬาฯ	เชมเบอร์	

	 	 	 	 	 	 	 (CU	Chamber	Ensemble)

  	 เสน่ห์สองแผ่นดนิ	บรรเลงพิณเพลนิเพลง	 โดย	อภิชัย	พงศ์ลือเลิศ

  	 “รัก”	เนื่องในวันแม่แห่งชาติ		 โดย	วงดนตรีจุฬาฯ	เชมเบอร์

	 	 รายการแสดง	 ฟังดนตรีที่จุฬาฯ	 ด�าเนินการถ่ายทอดสดผ่านสื่อมัลติมีเดียของส�านักฯ	 และ

มหาวิทยาลัย	ท�าให้สามารถขยายฐานผู้ชมสูงขึ้นอย่างมาก	จากผู้ชมในหอแสดงดนตรี	จ�านวน	3,600	คน

ต่อปี	เป็นผูช้มผ่านช่องทางอ่ืนอีกอย่างน้อย	120,000	คนต่อปี	โดยเฉพาะรปูแบบการรบัชมผ่านทางออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	มีจ�านวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นสูงมาก
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	 	 3)	การแสดงปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์
	 	 จัดขึ้นในวันที่	 26	 มีนาคมของทุกปี	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในปี	2563	ได้งดการจัดแสดงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส	COVID-19
	 	 4)	พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
	 	 จัดให้มีขึ้น	 ณ	 เรือนไทยจุฬาฯ	 เป็นประจ�าทุกปี	 ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม	 
เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทย	และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักดนตรี	ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่	
19	และ	20	สงิหาคม	2563	โดยมพีธีิสวดมนต์เยน็	พธิเีลีย้งพระเช้า	และพิธไีหว้ครูตามแบบอย่างธรรมเนยีมปฏบิติั	 
โดย	 อาจารย์บุญช่วย	 โสวัตร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ประกอบพิธ	ี 
มนีสิิต	นักศึกษา	บคุลากร	และมกีารปรบัรปูแบบการน�าเสนอผ่านการรบัชมรปูแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19
	 	 5)	หอสมุดดนตรีไทย
	 	 เป็นแหล่งเก็บข้อมูล	 เผยแพร่	 ให้บริการหนังสือ	 บทเพลง	 ภาพ	 และวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้องกับ
วิชาการดนตรีไทย	 ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ข้อมูลส่วนใหญ่ท�าการบันทึกไว้ตามโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยที่ด�าเนินการ 
มากว่า	 30	 ปี	 และได้รับมอบจากผู้ที่ให้การสนับสนุนต่าง	 ๆ	 ซ่ึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน	 โดยจัดเก็บด้วย 
ระบบสารสนเทศ	(ดิจิทัล)	จัดท�าส�าเนาโดยไม่ต้องใช้สื่อต้นฉบับ	ท�าให้สามารถอนุรักษ์ผลงานที่ทรงคุณค่า
ต่าง	ๆ	 ให้คงอยู่เป็นระยะเวลานาน	หอสมุดดนตรีไทยประกอบด้วย	ส่วนให้บริการ	ส่วนนิทรรศการถาวร	
จัดแสดงเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์	และส่วนนิทรรศการหมุนเวียน	ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรม	
  	 โครงการบันทึกข้อมูลเพลง	 เรื่อง	 โครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประกอบด้วย	 ส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 
กรมดรุยิางค์ทหารบก	สถาบันบัณฑิตพฒันศลิป์	กรงุเทพมหานคร	กองดุรยิางค์ทหารเรอื	กรมประชาสมัพนัธ์	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
  	 โครงการเก็บข้อมูลด้วยการ	สัมภาษณ์ครูดนตรี	และขับร้อง	
  	 โครงการ	“จุฬาฯ	จารึก	บันทึกคนดนตรี”	ระยะที่	2	และ	3	จ�านวน	20	ท่าน
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	 	 6)	การแสดงของวงซมิโฟนอีอร์เคสตราแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ในพระอปุถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์

	 	 จัดกิจกรรมและการแสดงต่อเนื่องตลอดท้ังปี	 ประกอบด้วยการแสดงของวงซิมโฟน	ี 

วงเครื่องสาย	 วงวิโอล่า	 คณะนักร้องประสานเสียง	 วงเคร่ืองเป่า	 วงเคร่ืองจังหวะ	 วงเคร่ืองลมไม้	 ทั้งใน 

หอประชุมและหอแสดงดนตรี	 อาคารศิลปวัฒนธรรม	 มีการแสดงเผยแพร่สัญจรยังสถาบันอุดมศึกษา

ภายนอกและต่างจังหวัด	 การไปร่วมกิจกรรมดนตรีและเผยแพร่ชื่อเสียงในต่างประเทศ	 นอกจากนี้ 

ในระดับนานาชาติได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรทางดนตรีในต่างประเทศ	 เชิญนักดนตรีที่มีช่ือเสียง 

มาจัดแสดง	และจัดการอบรมเฉพาะทางของเครื่องดนตรีต่าง	ๆ	เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตหลายครั้ง	เช่น

  	 การแสดงวงซมิโฟนอีอร์เคสตราแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 “ร่วมร้องน้องพี	่ ซมิโฟนจีฬุาฯ”	 

บรรเลงบทเพลงของมหาวิทยาลัย	 ด้วยการเรียบเรียงบทเพลงส�าหรับบรรเลงด้วยซิมโฟนีเป็นคร้ังแรก	 

โดยคณาจารย์และนิสิตเก่าซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง	 เช่น	 ศาสตราจารย์	 ดร.ณรงฤทธิ์	 ธรรมบุตร	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นรอรรถ	จันทร์กล�่า	เป็นต้น	มีผู้เข้าร่วมงานกว่า	1,500	คน	นอกจากนี้ยังได้บันทึก

บทเพลงดังกล่าวลงบนแผ่นซีดี	เผยแพร่ในประชาคมจุฬาฯ	

  	 Thailand	International	Clarinet	Academy	2019	โดยวง	CU	Clarinet	Ensemble

  	 การแสดง	Civilization	of	ASEAN	โดยวง	Chamber	Ensemble

  	 งานกาชาด	 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล	 เกิดสายธารการให้ท่ีงดงาม”	 โดยวง	 CU	 

Symphony	Orchestra

  	 การแสดง	“Four	Royal	Orchestral	Suites	for	His	Majesty	King	Rama	X”	โดยวง	

CU	Concert	Choir	ร่วมกับ	RBSO

  	 Building	 Bridges	 for	 Peace	 and	 Understanding	 (Pope	 Francis’s	 visit	 to	 

Chulalongkorn	University)	โดยวง	CU	Concert	Choir

  	 การแสดง	Art	Music	Series	โดยวง	CU	Brass	Ensemble	

  	 Thailand	Choral	Fest	โดยวง	CU	Concert	Choir

  	 การแสดง	Art	Music	Series	โดยวง	CU	Clarinet	Ensemble

  	 การแสดงเปียโนประกอบการบรรยาย	ในหัวข้อ	Aesthetics	 in	Chinese	Folk	Songs	

โดย	Dr.	Chia-Hua	Huang

  	 การแสดงดนตรีคลาสสิกรายการ	 “VIRTUAL	 ART	MUSIC	 SERIES”	 #1	 โดยวง	 CU	

Trombone	Ensemble/CU	Percussion	Ensemble/CU	Clarinet	Ensemble

  	 การแสดงดนตรีคลาสสิก	โดยวง	CU	String	Orchestra	ผู้อ�านวยเพลง:	ผศ.ดร.นรอรรถ	

จันทร์กล�่า	และผู้แสดงเดี่ยวไวโอลิน:	รวยชัย	แซ่โง้ว
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  	 การแสดงดนตรีของวง	The	Viola	Lovers	อ�านวยเพลงโดย	ผศ.ดร.นรอรรถ	จันทร์กล�่า

  	 โครงการ	CU	We	Play	ONLINE	ประกอบด้วย

	 	 	 o	 Song	for	Health	โดยวง	CU	Clarinet	Ensemble

	 	 	 o	Hero	โดยวง	CU	Saxophone	Ensemble

	 	 	 o	 Song	for	Health	โดยวง	CU	Trombone	Ensemble

	 	 	 o	 I	Dreamed	a	Dream	โดยวง	CU	Trombone	Ensemble

	 	 	 o	 76	Trombones	โดยวง	CU	Trombone	Ensemble

	 	 	 o	The	Mission	โดยวง	CU	Flute	Ensemble

	 	 	 o	จามจุรีประดับใจ	โดยวง	CU	Chamber	Ensemble

	 	 	 o	Hearts	Around	the	World	โดยวง	CU	Concert	Choir

	 	 	 o	 เพลง	new	normal	โดยวง	CU	Chamber	Ensemble

	 	 	 o	CU	Silver	Voices	“Imagine”

  7)	กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมและสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

	 	 มหาวทิยาลยัมโีครงการวจัิย	สมัมนา	และการจัดกจิกรรมรายการแสดงทางดนตรีและนาฏศิลป์	

ร่วมกับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัย 

เป็นศูนย์กลางทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของการจดักิจกรรมทางด้านศลิปวัฒนธรรม	ทัง้ในระดบัอดุมศกึษา	ระดบัชาต	ิ 

และนานาชาต	ิอีกทัง้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	ได้จดัด�าเนนิการรปูแบบใหม่

ผ่านการรับชมแบบออนไลน์	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 Art	 &	 Culture	 Talk	 ซึ่งเป็นรูปแบบพูดคุยสด	 โดย	 

มีรายละเอียดกิจกรรม	ดังเช่น	

  	 สถานการณ์ปัจจุบัน	การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกา

  	 “คุยกับหมอ:	Make	Music	ช่วงนี้เสี่ยง/ไม่เสี่ยง”	โดย	ศ.นพ.ดร.นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล

  	 “การขับร้องเพลงคลาสสิก	VS	มิวสิคัล	เหมือนหรือแตกต่าง”	

  	 “วงโยธวาทิตในประเทศไทย:	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต”	

  	 “งานดนตรี	New	Normal”	นววิถีในมุมมองของนรอรรถ

  	 “ดนตรีและการศึกษาแจ๊สในประเทศไทย”

  	 “120	ปี	ครูมนตรี	ตราโมท”	โดย	ดร.สิริชัยชาญ	ศิลปินแห่งชาติ

  	 “Musicologist	คือใคร”

  	 “จิ๋วแต่แจ๋ว”	โดย	ศ.ธงทอง	จันทรางศุ
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	 	 นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์บทเพลงใหม่ภายใต้ชื่อ	“New	Normal”	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นรอรรถ	 จันทร์กล�่า	 เพื่อเป็นการกระตุ้นและย�้าเตือนให้ประชาชนทั่วไป	 ตระหนักในการด�าเนินชีวิต 

วิถีใหม่	 จัดท�าเป็นคลิปเผยแพร่ออนไลน์	 ออกสู่พื้นที่สาธารณะในมัลติมีเดีย	 และบรรเลงในโอกาสต่าง	 ๆ	 

ได้รับความสนใจเข้าชมคลิปกว่า	3,700	ครั้ง

	 1.2	งานด้านพิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์

	 มหาวทิยาลยัจัดเตรยีมพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานทางศลิปวฒันธรรม	จดัด�าเนนิการพพิธิภัณฑ์	รวบรวม	

อนุรักษ์	เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า	โดยการด�าเนินงานหลายรูปแบบ	ได้แก่

	 	 1)	โครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรม

	 	 ด�าเนนิการต่อเนือ่งมากว่า	30	ปี	จนนบัได้ว่าจุฬาฯ	เป็นแหล่งสะสมผลงานศลิปกรรมทีส่�าคญั

แห่งหนึ่งในประเทศไทย	 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาล�าดับต้นที่มีผลงานศิลปกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง	 

โดยผลงานนัน้สามารถเป็นแหล่งอ้างองิทางการศกึษาด้านประวติัศาสตร์ศลิปกรรมร่วมสมยั	แสดงพัฒนาการ

ของวงการศิลปะได้ในระดับหนึ่ง	และสามารถแสดงพัฒนาการอันต่อเนื่องต่อไปในอนาคต	ซึ่งในปี	2563	นี้	

ได้ด�าเนนิงานจดัหาผลงานศลิปกรรม	คดัเลอืกผลงานผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรค์ของศลิปินจ�านวน	3	ท่าน	

ดังรายนามต่อไปนี้

   	ศิลปิน	 ชวลิต	 เสริมปรุงสุข	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป์	 (จิตรกรรม)	 ปี	 2557	 

จ�านวน	3	ภาพ	

   	ศิลปิน	 ศาสตราจารย์ปรีชา	 เถาทอง	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป์	 สาขาย่อย	

(จิตรกรรม)	ประจ�าปี	2552	จ�านวน	1	ภาพ

   	ศิลปิน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์	หิรัญธนวิวัฒน์	จ�านวน	4	ภาพ

	 	 2)	หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะของนิสิต	 นักศึกษา	 บุคลากร	 ศิลปินและวงการศิลปะ 

ในประเทศไทย	โดยจดัให้เป็นพืน้ทีใ่นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

ต่อสายตาประชาชนสาธารณชน	และชาวต่างชาต	ิโดยมุง่หวงัประโยชน์ 

ทางการศึกษาทางด้านศิลปะด้านทัศนศิลป์	 และเรขศิลป์	 ฯลฯ	

เป็นหลัก	 ซึ่งในปีที่ผ ่านมามีนิทรรศการหมุนเวียนประมาณ	 

27	 นิทรรศการ	 และเป็นที่รู ้จักกันดีในกลุ่มผู้ชื่นชมงานศิลปะ 

และกลุม่ศลิปินในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิ โดยมศีลิปินระดับชาติ	

และระดับอดุมศกึษา	รวมท้ังเยาวชน	เช่น
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   	นิทรรศการ	“BEGIN”	ศิลปิน	POLARIS	GROUP

   	นิทรรศการ	“October	's	Blues”	ศิลปิน	กลุ่ม	October	's	Blues

   	นิทรรศการ	“เปลวเพลิงแห่งพุทธิปัญญา”	ศิลปิน	เพลิง	วัตสาร

   	นทิรรศการ	“พทุธภมู”ิ	ศลิปิน	เนติ	พิเคราะห์,	อทิธพิล	พัฒรชนม์,	นโิรจน์	จรุงจิตวทิวสั,	

มนูธรรม	ช่วยหนู

   	นทิรรศการศลิปกรรม	กลุม่	“7	จุด”	ศลิปิน	คณาจารย์หลักสูตรสาขาศลิปกรรมศาสตร์	

แขนงวิชาทัศนศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   	นิทรรศการ	“ความแตกต่าง”	ศิลปิน	วนปัติ	แสงโสภิต,	ชาติ	วชิยัดิษฐ,	สกัรนิทร์	วฒันะศกุร

   	นิทรรศการ	“สีสันในจินตนาการ”	ศิลปิน	จีรศักดิ์	ลิวไธสง

   	นทิรรศการ	“พมิพ์ใจ”	ศลิปิน	นสิติชัน้ปีที	่3	สาขาวชิาศลิปศกึษา	ภาควชิาศลิปะ	ดนตร	ี

และนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์	จุฬาฯ

   	นทิรรศการ	“มรรคา”	ศลิปินคณาจารย์ภาควชิาทศันศลิป์	คณะศลิปกรรมศาสตร์	จฬุาฯ

   	นิทรรศการ	 “6	 Nature”	 ศิลปิน	 จักรพงษ์	 เทพเกาะ,	 ถาวร	 ความสวัสด์ิ,	 นิลยา	

บรรดาศักดิ์,	ศุภวัฒน์	วิบุลศิลป์,	อัจฉราภรณ์	กล�่าเกลื่อน,	ธนวัฒน์	จันทร์นิมิต,	วิศรุต	ภาดี

   	นิทรรศการ	“พื้นที่ในจินตภาพ”	ศิลปิน	ฉัตรชัย	ลิไชยกุล

	 	 3)	นิทรรศสถาน	อาคารศิลปวัฒนธรรม	

	 	 เป็นห้องนทิรรศการขนาดใหญ่	อยูบ่รเิวณด้านซ้ายของอาคารศลิปวฒันธรรม	เน้นการจดัแสดง

ผลงานของศลิปินระดบัผูท้รงคณุวฒุแิละงานศลิปะขององค์กรระดับนานาชาติ	ในปีทีผ่่านมามกีารจัดแสดง

นิทรรศการส�าคัญ	ได้แก่

   	นิทรรศการ	 “ชีวิตมหาตมาคานธี”	 (The	 Life	 of	 

Mahatma	 Gandhi	 Photo	 Exhibition)	 ศิลปิน/ผู ้จัดแสดงผลงาน	 

ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม,	 ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ	 และสถาน

เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย

   	นทิรรศการ	“CLASS	 -	Clay	&	Glass	 International	 

Exhibition	2019”	ศิลปิน/ผู้จัดแสดงผลงาน	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	

ร่วมกับภาควชิานฤมติศลิป์	(สาขาวชิาเอกหตัถศลิป์	เซรามกิ)	คณะศลิปกรรม

ศาสตร์	จุฬาฯ	และหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์บริหาร	

คณาจารย์	บุคลากรจุฬาฯ

   	นิทรรศการ	“ทัศน์	ทัศน์	ทัศน์”	ครั้งที่	8	ศิลปิน/ผู้จัด

แสดงผลงาน	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม
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   	นิทรรศการ	“จุฬาฯ	สรรศิลป์”	(Chula	Art’s	Collection	:	Color	Memoir)	ศิลปิน/	

ผู้จัดแสดงผลงาน	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

   	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน	 ชวลิต	 เสริมปรุงสุข	 :	 Rest	 In	 Progress	 ศิลปิน/ 

ผู้จัดแสดงผลงาน	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

	 	 4)	พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัย

	 	 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย	 จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงเกียรติประวัติและความเก่ียวเนื่องกับ 

ความเจริญก้าวหน้าของสังคมตามล�าดับ	 จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน	 แบ่งเป็นห้อง	 

“ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย”	 บอกเล่าเร่ืองราวและพัฒนาการของศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 ห้อง	 

“อุทยานจามจุรี”	 จัดแสดงแบบจ�าลอง	 (Model)	 ของอาคารต่าง	 ๆ	 แบ่งตามยุคสมัยของการก่อสร้าง 

พร้อมข้อมูลประกอบ	และห้อง	“ร้อยเรื่องจามจุรี	100	ปี	จุฬาฯ”	นับเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่

เป็นประจ�าทุกเดือน	รวมทั้งผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ

	 	 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน	 จัดแสดงผลงานศิลปะของนิสิต	 คณาจารย์และบุคลากรด้าน 

ทัศนศิลป์	 ออกแบบเรขศิลป์	 แฟชั่น	 เซรามิก	 และงานด้านสถาปัตยกรรมต่าง	 ๆ	 ในปี	 2563	 มีทั้งสิ้น	 

4	นิทรรศการ	และ	2	โครงการการแสดง	อาทิ

  	 นิทรรศการ	 “แลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย	 -	 เม็กซิโก	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562”	ศิลปิน/ผู้จัด	

Embassy	of	Mexico	in	Thailand	Office	of	Art	and	Culture,	Chulalongkorn	University	

  	 นิทรรศการ	 “สาธิต	 หมายเลข	 60”	 ศิลปิน/ผู้จัด	 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	 ร่วมกับ 

พิเชษฐ	กลั่นชื่น	ศิลปินศิลปาธรประจ�าปี	2549

  	 นทิรรศการ	“กายวจิิตร”	ศลิปิน/ผูจ้ดั	ส�านกับริหารศลิปวัฒนธรรมร่วมกบัภาควชิาชวีวทิยา	

คณะวิทยาศาสตร์	ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ

  	 โครงการการแสดง	 “The	 Grand	 Balcony”	 จากประเทศเมียนมา	 ศิลปิน/ผู ้จัด	 

ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	 ร่วมกับภาควิชาศิลปะการละคร	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 และเครือข่าย 

ผู้จัดการแสดงร่วมสมัยไทย
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	 	 5)	โครงการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม

	 	 เพื่อเป็นการดูแล	อนุรักษ์	รักษาผลงานศิลปกรรม	(งานจิตรกรรม	ประติมากรรม	ภาพพิมพ์	

ภาพถ่าย)	 ซึ่งเป็นสมบัติทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย	 โดยในปี	 2563	 นี้	 ได้ด�าเนินการอนุรักษ์ภาพผลงาน

ศิลปกรรม	ดังรายการต่อไปนี้

  	 การอนุรักษ์ภาพผลงานศิลปกรรม	กลุ่มศิลปินแห่งชาติ	ระยะที่	3	และ	4	จ�านวน	23	ภาพ

  	 การอนุรักษ์ฟื้นฟูผลงานศิลปกรรม	“เหม	เวชกร”	ระยะที่	4	จ�านวน	110	ภาพ

	 	 6)	โครงการบันทึกจุฬาฯ	

	 	 งานวิทัศน์โครงการบันทึกจุฬาฯ	เรื่อง	เชิดชูเกียรติศิลปิน

  	 วีดิทัศน์	“เชิดชูเกียรติศิลปิน	พันธุ์ศักดิ์	จักกะพาก”	

	 	 แนวคิด…..ชีวประวัติของ	พันธุ์ศักดิ์	จักกะพาก	ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และพฤกษ

ศิลปิน	(Botanical	Artist)	ผู้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ยังเป็น

พฤกษศิลปินไทยคนเดียว	ที่มีผลงานสะสมใน	Shirley	Sherwood	Collection	ที่มีชื่อเสียงของโลก

   วีดิทัศน์	“เชิดชูเกียรติศิลปิน	รศ.ดร.ภิญโญ	สุวรรณคีรี”	

	 	 แนวคิด…..ชีวประวัติของ	รองศาสตราจารย์	ดร.ภิญโญ	สุวรรณคีรี	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศน

ศิลป์	(สถาปัตยกรรม)	พุทธศักราช	2537	หนึ่งในศิลปินและสถาปนิกผู้มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผล

งานด้านสถาปัตยกรรมไทย	ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

   วีดิทัศน์	“เชิดชูเกียรติศิลปิน”	ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี	ภาวิไล"

	 	 แนวคิด…..ชีวประวัติของ	ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี	ภาวิไล	นักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์

ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศ	 เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกที่มีส่วนท�าให้สังคมและ

เยาวชนไทยให้ความสนใจเรยีนรูด้้านดาราศาสตร์มากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้ท่านมคีวามสนใจในด้านพทุธศาสนา

มาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาฯ	 ให้ความสนใจอย่างจริงจังและทุ่มเทการศึกษาเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนาและปรชัญามาอย่างยาวนาน	มผีลงานด้านดาราศาสตร์เป็นทีย่อมรบัในต่างประเทศ	เป็นทีรู่จ้กัอย่าง

กว้างขวาง	

	 	 7)	โครงการและกิจกรรมอื่น	ๆ	ทางด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

	 	 มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์	อาทิ	

   โครงการเรยีนรูเ้ชงิปฏิบัตกิารระดบันานาชาติ	“CLASS	-	Clay	and	Glass	International		

Symposium	2019”	ร่วมกบัภาควชิานฤมติศลิป์	(สาขาวชิาเอกหตัถศลิป์	เซรามกิ)	คณะศิลปกรรมศาสตร์	

และหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์	เชิญศิลปินนานาชาติ	7	คนจาก	7	ประเทศ	(โครเอเชีย	

ตุรกี	 ญี่ปุ่น	 อิตาลี	 สหรัฐอเมริกา	 ออสเตรเลีย	 และไทย)	 มาน�าเสนอผลงานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 

แลกเปลีย่นเทคนคิประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	เผยแพร่ความรู	้เกดิประโยชน์ต่อนสิติ	บคุลากร	วงการศลิปะ
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   โครงการ	“Virtual	Tour”

	 	 	 o	 นทิรรศการ	“Rest	in	Progress”	จดัแสดงผลงานผลงานของอาจารย์ชวลติ	เสรมิปรงุสขุมา	 

เป็นนักเรียนไทยรุ่นสุดท้ายที่มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่ง	 (ศิลป์	 พีระศรี)	 ซึ่งได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็น

ศิลปินแห่งชาตสิาขาทศันศลิป์	(จติรกรรม)	พ.ศ.	2557	และเป็นศลิปินในความดแูลของรฐับาลเนเธอร์แลนด์	

จ�านวน	 80	 ภาพ	 ปัจจุบันได้เสียชีวิตในวัย	 80	 ปี	 จากการติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม	

เนเธอร์แลนด์	มีการจัดแสดงเพิ่มเติมในรูปแบบ	Virtual	Tour	

	 	 	 o	นิทรรศการ	“100	เรื่องจามจุรี	100	ปีจุฬาฯ”	ได้น�าเสนอเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการ	ซึ่ง

จัดแสดง	ณ	ห้องนิทรรศการถาวรช้ัน	 4	 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในวาระโอกาสเฉลิม

ฉลองครบ	100	ปี	ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในรูปแบบ	Virtual	Tour	น�าเสนอเรื่องราว

พร้อมภาพประกอบ	และสื่อน�าชม	Interactive	Media	ที่ทันสมัยและน่าสนใจ	

  	 โครงการจดัท�าคลปิ	Art	Exhibition	online	@	Chamchuri	art	gallery	เพิม่รูปแบบ 

การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ	Online	 ภายใต้หัวข้อ	 Art	 Exhibition	 online	@	 Chamchuri	 art	

gallery	จ�านวน	20	นิทรรศการ

   โครงการนิทรรศการขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้	นิทรรศการ	“I	Show	my	Exh”	III	ร่วมกับ 

ภาควิชานฤมิตศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ภายใต้แนวคิด	Chula	Museums	in	the	box	โดยคัดเลือก

จัดท�านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ภายในจุฬาฯ	 จ�านวน	 3	 แห่ง	 อาทิ	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย,	 พิพิธภัณฑ์ 

พระต�าหนกัดาราภริมย์,	พพิธิภณัฑ์เต่าและตะพาบ	น�าเสนอการออกแบบนทิรรศการเบือ้งต้น	และการเล่าเรือ่ง 

ภายในนิทรรศการ	 ให้มีความน่าสนใจ	 ด้วยวิธีการบรรจุข้อมูลคลังแห่งความรู้ไว้ในรูปแบบนิทรรศการ

เคลื่อนที่และพกพาได้	

   โครงการจัดท�าคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์	“เย็บหน้ากากผ้าด้วยมือ”

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์ศิลปะหรรษา	หัวข้อ	“Punch	Needle”

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์ศิลปะหรรษา	หัวข้อ	“Eraser	Print	:	ภาพพิมพ์ยางลบ”

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์ศิลปะหรรษา	หัวข้อ	“ลายกระหนก”

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์ศิลปะหรรษา	หัวข้อ	“วัดวาอาราม	งดงามจับใจ”

	 	 	 o	คลิปวีดิทัศน์ศิลปะหรรษา	หัวข้อ	“สีสันและดอกไม้”

   โครงการ	 “เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์และหอศลิป์”	 เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์	สร้างองค์ความรู้ 

แก่บคุลากร	ซึง่จะได้น�าความรูม้าพฒันางานอนรุกัษ์	และพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ที่สามารถให้การศึกษาแก่สาธารณชนได้ในทุกระดับและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก
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   โครงการจดัท�าทะเบยีนภาพผลงานศลิปกรรมในรปูแบบออนไลน์	เพือ่ให้มกีารตรวจสอบ 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	พัฒนาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนผลงานศิลปกรรมในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล	

โดยจัดท�าทะเบียนด้วยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน	 เป็นระบบออนไลน์	 ซ่ึงจะเพิ่มสะดวกในการท�างาน 

และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อการดูแลรักษาต่อไป

   โครงการจัดแสดงผลงานศิลปิน	 “Artist	 of	 the	 day”	 จัดท�าในช่วงที่มีสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม	2563	ซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่

แสดงงานศิลปะปิดท�าการชั่วคราว	 ศิลปินจ�านวนมากขาดโอกาสและพื้นที่ในการแสดงงาน	 ผู้ชมงาน 

ไม่สามารถมาชมงานศิลปะได้	 อันเป็นผลท่ีจะกระทบต่อวงการศิลปะที่อาจจะท�าให้วงการศิลปะหยุดนิ่ง	 

จึงได้จัดท�าโครงการโดยการคัดเลือก	 1	 ศิลปิน	 	 1	 ภาพผลงาน	 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ 

หอศิลป์จามจุรีทุกวันอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นสื่อกลางสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ศิลปินผ่านผลงานศิลปะ

	 	 8)	 งานเอกสารเผยแพร่

	 	 การจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง	 ๆ	

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ	เช่น	นิทรรศการ	“CLASS-	Clay	&	Glass	International	Exhibition	2019”	

นิทรรศการ	“ทัศน์	ทัศน์	ทัศน์”	ครั้งที่	8	นิทรรศการ	“จุฬาฯ	สรรศิลป์”	(Chula	Art’s	Collection:	Col-

or	Memoir)	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน	ชวลิต	เสริมปรุงสุข	:	Rest	In	Progress

	 	 9)	 เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 จัดสร้างข้ึนด้วยตระหนักถึงความส�าคัญที่จะเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ชุมชนโดยรอบ	จึงก�าหนดให้มีกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมในแง่ที่มี

ส่วนซึมซาบเข้าไปในวิถีการด�ารงชีวิตของสังคม	โดยเฉพาะในกลุ่ม

เยาวชนของชาติ	 และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลวโรกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 9	 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก	 รวมทั้งในโอกาส 

ครบรอบ	70	ปี	แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย	

	 	 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีจดักจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมของนสิติและหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั	

ในปี	2563	น้ี	มีการดแูลรกัษาภูมทัิศน์	เพือ่เพิม่ความงดงามและคณุค่าของเรอืนไทยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

โดยมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มาเยี่ยมชม	 และใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม	 รับรองวิทยากร	 และ 

หน่วยงานระดับนานาชาติ	ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย
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	 	 10)	พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดาราภิรมย์	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 พระต�าหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล�้าค่าของแผ่นดิน	 ที่จุฬาฯ	 

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษา	 โดยบูรณะและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช ้

อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 และพระกรณียกิจต่าง	 ๆ	 เพื่อเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	 และ 

สบืสานงานศลิปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

	 	 ในปีนี้	มีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	งานวันส�าคัญ	3	งาน	คือ	

	 	 วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 มีพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง	 “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ”	 

ในวนัท่ี	8	และ	9	ธนัวาคม	2562	ประกอบด้วย	พธิบีวงสรวง	พธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวาย	และพธีิวางพวงมาลา	 

ณ	พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 รวมทั้งการจัดออกร้านสินค้าและศิลปหัตถกรรมล้านนา	 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี	 เป็นประธาน	มีการแสดงดนตรี

และนาฏศิลป์ล้านนากว่า	40	รายการแสดง	มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	3,000	คน
  งานฉลองกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่	 ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	
COVID-19	 จึงงดกิจกรรมงานฉลองกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่	 ซึ่งจุฬาฯ	 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่	 และเจ้านาย 
ฝ่ายเหนือ	จัดเป็นประจ�าทุกปี
  วนัคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารศัม	ี26	สงิหาคม	2562	ณ	พพิธิภณัฑ์พระต�าหนกั
ดาราภิรมย์	ประกอบด้วยพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย	ในปีนี้จัดเป็นการภายในของพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
	 	 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับชุมชน	 เช่น	 โครงการ 
ดาราภริมย์สญัจร	และโครงการอืน่	ๆ 	รวมประมาณ	10	กจิกรรม	มผีูเ้ยีย่มชมเป็นหมูค่ณะประมาณ	20	คณะ	
และมผีูเ้ข้าชมพพิธิภณัฑ์น้อยลงกว่าปีทีผ่่านมาเนือ่งจากปิดท�าการพิพิธภณัฑ์	จากสถาการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส	COVID-19
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	 	 11)	 พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน	เกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี
	 	 พระจุฑาธุชราชฐานเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย	 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่	 5	 จุฬาฯ	 ได้รับมอบสิทธิการใช้ท่ีดินจากกรมธนารักษ์ในปี	 พ.ศ.	 2521	 โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ	 5	 ไร่	 
จัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต	 และพ้ืนที่อีกประมาณ	 219	 ไร่	 ประกอบด้วย	 
เรอืนไม้รมิทะเล	ตกึผ่องศร	ีตกึอภิรมย์	ตกึวฒันา	พระอุโบสถวดัอัษฎางคนมิติร	และสระ	บ่อ	ธาร	พ	ุน�า้ตก	27	แห่ง	 
บนัได	21	บนัได	สวน	ถ�้า	และทางเดิน	ซึ่งล้วนแต่เป็นชื่อพระราชทานทั้งสิ้น	จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณ
สถาน	และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
	 	 ในปี	 2563	 น้ีงดกิจกรรมไปบาง
ส่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	 มี
การด�าเนนิงานประจ�าและกจิกรรมท่ีส�าคญั	เช่น	
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระราชฐาน	
กิจกรรมวันปิยมหาราช	และโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชฐาน	 แก่นักเรียน	 ชาวบ้าน	
หน่วยงานราชการบนเกาะสีชงั	การจดัอบรมยวุ
มัคคุเทศก์	 เพื่อเสริมสร้างความสนใจในเชิง
อนุรักษ์แก่เยาวชนของชาติ	 มีผู้เข้าชมและร่วม
กิจกรรมในปีนี้	ประมาณ	375,000	คน	

	 1.3	งานด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม	 ศึกษาค้นคว้า	 เก็บรักษา	 เผยแพร่	 เป็นแหล่งอ้างอิง	 และให้บริการ 
ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับประวัติ	 เหตุการณ์ส�าคัญ	 พัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 บุคคลส�าคัญของ
มหาวทิยาลยั	รวมทัง้การเฉลมิพระเกยีรตคิณุองค์พระผูส้ถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พระบรมวงศานวุงศ์ 
ที่เก่ียวข้อง	 และสถาบันพระมหากษัตริย์	 เพื่อการเชิดชูเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย	 และส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในเชิงประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย
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	 โดยมีหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นหน่วยงานดูแลหลัก	ด�าเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	

ได้แก่	กจิกรรมช�าระเอกสารจดหมายเหต	ุกจิกรรมการอนุรกัษ์	กจิกรรมเผยแพร่และให้บริการค้นคว้าข้อมลู

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 1)	งานการอนุรักษ์

	 	 ด�าเนินการจัดหา	 รวบรวมเอกสารส�าคัญ	 ภาพถ่าย	 วีดิทัศน์	 หนังสือและวัตถุพิพิธภัณฑ	์ 

ซึ่งเป็นสิ่งทรงคุณค่า	 และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่าง	 ๆ	 จาก 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของมหาวทิยาลยั	 และรบับรจิาคจากนิสติเก่า/บุคคลภายนอก	ท�าการอนรุกัษ์	 ซ่อมแซม 

สภาพเบื้องต้น	 จัดระบบเอกสาร	 -	 ภาพถ่ายต้นฉบับ	 ลงทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์	 ปรับแปลงต้นฉบับ 

เอกสาร	-	ภาพถ่าย	ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	ตลอดจนจัดระบบการสืบค้นเบื้องต้นเพื่อการให้บริการ	

	 	 งานอนรุกัษ์	เป็นหนึง่ในภาระงานส�าคญั	ประกอบด้วยกระบวนการขัน้ตอนต่าง	ๆ 	เพือ่สามารถ

ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ค้นหา	 สืบค้น	 และน�าออกให้บริการ	 และจัดแสดงได้อย่างเป็นระบบ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 

มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 -	 รวบรวม	จัดหาเอกสารส�าคัญ/ภาพถ่ายเกี่ยวกับจุฬาฯ

	 	 	 -	 รับมอบวัตถุพิพิธภัณฑ์	และสิ่งทรงคุณค่า	ที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย

			 	 	 -	 งานซ่อมอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และสิ่งทรงคุณค่า	 (อนุรักษ์สมุดค�าสั่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	14	เล่ม)

	 	 	 -	 งานซ่อมอนุรักษ์หนังสือและเอกสารจดหมายเหตุ	(ซ่อมหนังสือ	และเอกสารเก่า)

	 	 2)	งานเผยแพร่ข้อมูล

	 	 ด�าเนินการในรูปแบบต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เช่น	 การจัดแสดงสิ่งของทรงคุณค่าอันเกี่ยวเนื่องกับ

ประวัติศาสตร์ของจุฬาฯ	 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์	 การจัดนิทรรศการถาวร	 และนิทรรศการหมุนเวียน	 

ณ	ตึกจักรพงษ์	หอประวัติจุฬาฯ	การจัดงานเสวนาวิชาการในวาระต่าง	ๆ	การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง	ๆ	

มาน�าเสนอข้อมลูผ่านรายการวทิยุ	สามย่านบ้านฉนั	ตอน	“รู้ลึกรู้ชดักบัหอประวติัจุฬาฯ”	ทางสถานีวทิยจุุฬาฯ	 

101.5	 MHz	 การจัดท�าวีดิทัศน์	 หนังสือ	 สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 และการเผยแพร่ภาพถ่ายและข้อมูล 

ผ่านสื่อ	Social	Media	ทั้งช่องทางของหน่วยงานเอง	และช่องทางต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 	 	 -	 จัดพิมพ์หนังสือ	จุฬาฯ	จารึก:	บันทึกนิสิต	จ�านวน	1,000	เล่ม

	 	 	 -	 นทิรรศการเร่ืองสภาคารมหาวทิยาลยั:	ปฐมบทแห่งสถาปัตยกรรมเพ่ือการอดุมศกึษาในสยาม

	 	 	 -	 จัดท�าสื่อวีดิทัศน์	 น�าชมนิทรรศการแบบ	Online	 จ�านวน	 1	 เรื่อง	 (นิทรรศการ	 เรื่อง	 

สภาคารมหาวิทยาลัย)

	 	 	 -	 จัดท�าสื่อ	Multimedia	E	-	Book	เผยแพร่	หนังสือและเอกสารส�าคัญผ่านสื่อ	Online	

จ�านวน	6	เล่ม
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	 	 	 -	 จัดท�าสื่อวีดิทัศน์	5	ตอน	(ปูชนียบุคคล,	ผ่านพ้นจ�าจารึก,	บันทึกจุฬาฯ	สถาน,	สืบสาน

ประเพณี,	วิถีนิสิต)

	 	 	 -	 รายการวิทยุ	จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ

	 	 	 -	 เผยแพร่ข้อมูล	และภาพถ่าย	เกีย่วกบัประวติัศาสตร์มหาวทิยาลยั,	ข่าวสารกิจกรรมผ่าน	

Social	Media

	 	 3)	งานบริการค้นคว้าเอกสารและสืบค้นข้อมูล

	 	 หอประวัติมีส่วนจัดเก็บและให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ	 –	 หนังสือหายาก	 และ 

จัดเกบ็วตัถสุิง่ของทรงคณุค่าของมหาวทิยาลยั	ทีช่ัน้	15	อาคารบรมราชกมุารี	เปิดให้เข้าค้นคว้าข้อมลู	และ

ขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย	

	 	 โดยให้บรกิารศกึษาค้นคว้าข้อมลู	ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัประวติัของมหาวทิยาลยั	สบืค้นข้อมลู

ประวัติจุฬาฯ	ภาพถ่ายเก่า	และเอกสารจดหมายเหตุ	 เยี่ยมชมนิทรรศการ	และต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน	

บริการใช้สถานที่	(ห้องประชุม	อาคารจักรพงษ์)

	 	 4)	งานช�าระเอกสารจดหมายเหตุที่จัดท�าเข้าระบบ

	 	 เป็นการสรรหาและรวบรวมข้อมลูทีอ่ยูใ่นรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	เอกสารส�าคญั	เอกสารประวติัศาสตร์	 

รูปภาพประวัติศาสตร์	ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย	ฟิล์มสไลด์	วีดิทัศน์	หนังสือ	และ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่าง	ๆ	รวบรวมน�ามาวิเคราะห์	

จัดระบบข้อมลู	จดัเก็บ	จดัท�าสาระสงัเขปและเครือ่งมอืช่วยค้น	ซ่อมอนรัุกษ์ให้คงสภาพ	ยดือาย	ุและสามารถ

เกบ็รกัษาต้นฉบบัไว้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานทีส่ดุ	อกีทัง้ปรบัแปลงรูปแบบข้อมลูให้เป็นดจิิทลัไฟล์	เพือ่รองรบั

การใช้ประโยชน์	และให้บริการในยุคปัจจุบัน

 	 	 -	 จัดระบบภาพถ่ายเก่าและภาพถ่ายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย	 (ถ่ายภาพโดย 

ศูนย์สื่อสารองค์กร)

	 	 	 -	 น�าหนงัสอืเข้าระบบ	Sierra	ทีใ่ช้ร่วมกบัห้องสมดุคณะต่าง	ๆ 	ในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

มีส�านักงานวิทยทรัพยากรเป็นแม่ข่าย

	 	 	 -	 รวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ

	 	 	 -	 คัดแยกหนังสือ	สื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อจัดหมวดหมู่	และส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัด	ณ	ส่วนงาน 

จดหมายเหตุ	หอประวัติจุฬาฯ
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2	ศาสนาและคุณธรรม

	 มหาวทิยาลยัด�าเนินกจิกรรมท�านุบ�ารงุศาสนาและเผยแพร่คณุธรรม	เพือ่มุง่เสรมิสร้างให้ประชาคม 

จุฬาฯ	 เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม	 ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย	 โดยการจัดกิจกรรมท่ี

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม	 การสถาปนาองค์ความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา	 ให้ซึมซาบเป็นส่วน

หนึง่ในวถิกีารด�าเนนิชวีติของชาวมหาวทิยาลยั	โดยได้ด�าเนนิการ	ในลกัษณะกจิกรรมต่าง	ๆ 	โดยมหาวทิยาลยั

มอบให้ธรรมสถาน	 สังกัดส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบหลัก	 ขณะท่ีกิจกรรมทางวิชาการต่าง	 ๆ	

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	มีศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาเป็นผู้ดูแลหลัก	ดังนี้

	 2.1	กิจกรรมทางศาสนาที่ด�าเนินการเป็นประจ�าต่อเนื่อง

	 	 1)	กิจกรรมเนื่องด้วยวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

	 	 เป็นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงามทางศาสนา	 มุ ่งหวังให้เป็นโอกาส 

ในการกล่อมเกลาจิตใจที่ดีงาม	 และเผยแผ่หลักธรรมในศาสนา	 ตลอดจนเป็นส่ือรวมใจให้เกิดความ 

สมัครสมานและสามัคคีในหมู่นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ	 และยังเป็นโอกาสประกอบกิจอันเป็นกุศลและ 

สัมมาปฏิบัติร่วมกัน	โดยจัดกิจกรรม	ณ	อาคารธรรมสถาน	ดังนี้	

	 	 วันมาฆบูชา	 8	 กุมภาพันธ์	 2563	 มีผู้ร่วมงานประมาณ	 300	 คน	 เนื่องจากผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ทางมหาวิทยาลัยจึงให้งดกิจกรรมวันวิสาขบชูา,	 

วนัอาสาฬหบชูา	และกจิกรรมหล่อเทียนพรรษา	วนัที	่6	กรกฎาคม	2563	ธรรมสถานได้เป็นตัวแทนน�าเทยีน

และปัจจัยไทยธรรมไปถวาย	ณ	วัดมกุฏคีรีวัน	และวัดเขาแผงม้า	จังหวัดนครราชสีมา	

	 	 ช่วงเข้าพรรษา	จัดโครงการอบรมธรรม	“เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”	ณ	วัดญาณเวศกวัน	

จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	12	ครั้ง	ผ่านช่องทาง	ไลน์และยูทูป	มีผู้ร่วมโครงการประมาณ	100	คน	

	 	 2)	กิจกรรมบรรยายธรรมและอภิปรายธรรม	

	 	 จดัให้มกีารบรรยายและอบรมด้านปฏบิตั	ิณ	ห้องประชมุอาคารธรรมสถาน	ตามเวลาทีก่�าหนด	

มกีารบนัทกึเสยีงเผยแพร่ในเวบ็ไซต์	www.dharma-centre.chula.ac.th	และเพ่ิมช่องทางการรับชมผ่าน

ทาง	Facebook	Live	รับชมวิดีโอย้อนหลังที่	Youtube	Channel	และกระจายข่าวสารทาง	Line	Official	

Account	รวม	105	ครั้ง	(งดบรรยายเดือนมีนาคม	–	มิถุนายน	2563	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส	 COVID-19)	 เป็นการให้ความรู้และแนะน�าการปฏิบัติ	 ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง	 รู้รอบ	 รู้ลึก	 

ถึงแก่นแท้ของหลักธรรมในศาสนา

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

พญ.อมรา	มลิลา,	อ.ไชยวัฒน์	กปิลกาญจน์,	อ.สุเทพ	โพธิสัทธา,	อ.การ์ตาร์รี	ซิงห์,	ภก.กิตติ	รัตนศรีวิจิตร,	

อ.ทวีศักดิ์	 คุรุจิตธรรม,	 อ.ผดุง	 ลาภานันต์,	 นพ.กนก	 พฤฒิวทัญญู,	 ครูแฟง,	 คุณชุติธร	 มัลลิกะมาส,	 
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คุณนันทวัฒน์	 บุญชัยเสรี,	 คุณวุฒิ	 วิพันธ์พงษ์,	 อ.รุ่งอรุณ	 จันทร์สงคราม,	 อ.ปิยะลักษณ์	 ถิรสุนทรากุล,	 

คุณชัยพฤฒิ	ศศนานนท์,	อ.ชัยรัต	พงศ์พันธุ์ภาณี	(ศาสนาคริสต์)

	 	 3)	โครงการธรรมทัศนาจร

	 	 เป็นการพาสมาชิกไปรู้จักพระภิกษุและบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 วัด	 สถานศึกษา	 และ 

สถานทีป่ฏบิตัธิรรมท่ีน่าสนใจ	ซึง่เป็นท่ียอมรับในสงัคม	เพือ่เปิดมติิการศกึษาและปฏบิติัธรรมให้กว้างขวางขึน้

โดย	ครัง้ที	่1	จดัทีว่ดัแสงธรรมวังเขาเขยีว	จ.นครราชสมีา	(พระอาจารย์โสภา	สมโณ)	ในวนัท่ี	15	กมุภาพันธ์	2563	 

มีผู้เข้าร่วม	80	คน	และได้งดจัดครั้งที่	2	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19

	 	 4)	โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางธรรม

	 	 ในลกัษณะอบรมความรูแ้ละประสบการณ์ทางธรรมส�าหรบับคุลากรและนสิติ	 โดยงดจดัในปีนี ้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	

	 	 5)	งานบริการห้องสมุด

	 	 เพือ่เป็นแหล่งรองรบัการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูนความรอบรู้ในหลักธรรมของศาสนาต่าง	ๆ 	โดย

ได้รวบรวมหนังสือและแถบบันทึกเสียงธรรมะ	ให้บริการทั้งการมาอ่านในห้องสมุดและยืมไปอ่านหรือฟังที่

บ้าน	มีหนังสือธรรมะของศาสนาพุทธกว่า	9,500	รายการ	ของศาสนาต่าง	ๆ	กว่า	1,000	รายการ	มีผู้มาใช้

บริการเฉลี่ยวันละ	10	คน

	 	 6)	งานบริการให้ยืมอุปกรณ์จัดพิธีกรรมทางศาสนา

	 	 จดัเตรยีมอุปกรณ์	อาท	ิโต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมอปุกรณ์	อาสนะพระ	เสือ่ยาว	เพ่ืออ�านวยความสะดวก 

และให้บริการยืมแก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในจุฬาฯ	 ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา	 ในปีนี้ให้บริการยืม 

เป็นจ�านวน	33	ครั้ง

  7)	การสนับสนุนให้นิสิตและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่เนื่องด้วยศาสนา	

และประเพณี

	 	 มชีมรมนสิติและหน่วยงานต่าง	ๆ	ขอใช้จดักจิกรรมทีเ่น่ืองด้วยศาสนาและประเพณ	ีรวม	5	ครัง้	 

เช่น	งานแสดงธรรมเทศนาของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาฯ  

 	 8)	กิจกรรมพิเศษ	อาทิ	

	 	 		การเรยีนการสอนวชิา	“พทุธบัณฑิตจุฬาฯ	สง่างาม”	(CU	Smart	Buddhist	Graduate)	

ภาคการศึกษาฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	80	คน			

   	สนับสนุนให้กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	 จุฬาฯ	 จัดกิจกรรมสวดมนต์ท�าวัตรเย็นและ 

บทพิเศษอื่น	 ๆ	 นั่งสมาธิและสนทนาธรรม	ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี	 เวลา	 17.00	 -	 18.00	 น.	 ในช่วง 

เปิดเรียนภาคการศึกษาต่าง	ๆ

	 	 		ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	จุฬาฯ	จัดกิจกรรมฟังธรรมพระกรรมฐาน	
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	 	 		กิจกรรม	 “งานแสดงธรรมเทศนา”	 วันที่	 18	 ตุลาคม	 2562	 โดยพระอาจารย์บุญทวี	 
สีตจิตโต	วัดหินหมากเป้ง	จังหวัดหนองคาย	มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ	140	คน	

	 	 		กิจกรรม	“ตักบาตร	ฟังธรรมพระกรรมฐาน”	ครั้งที่	12	วันที่	17	พฤศจิกายน	2562

	 	 		“โครงการปาฐกถาธรรมพเิศษ	เพ่ือ	103	ปี	แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย”	
โดยพระครวูรวงศ์	(พระวีรภทัร	ถริญาโณ)	วดัญาณเวศกวนั	จ.นครปฐม	วนัที	่27	สงิหาคม	2563	มผีูร่้วมงาน 
ประมาณ	50	คน	

	 2.2	กิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
	 มหาวทิยาลยัให้ความส�าคญักบัการสร้างองค์ความรูท้างวชิาการเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา	โดยส่งเสรมิ 
การศกึษาค้นคว้าวจิยั	การประชมุสมัมนาทางวชิาการ	และเผยแพร่องค์ความรู	้ด�าเนินการผ่านส่วนงานต่าง	ๆ 	 
ขณะเดียวกันมอบหมายให้ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก	 ในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู ้
ที่เป็นมาตรฐาน	 เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	 เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและการน�า 
พุทธธรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กับวิชาการทางโลก
	 	 1)	การส่งเสริมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
	 	 เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทัง้ในเชงิลกึและเชิงบรูณาการ	ซึง่เป็นการสบืทอดและสบืสานวฒันธรรม 
ด้านพระพุทธศาสนา	ในปี	2563	สนับสนุนโครงการวิจัย	4	โครงการ	และโครงการวิจัยต่อเนื่อง	1	โครงการ	
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จได้น�ามาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา	และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์	www.cubs.chula.ac.th	โดยโครงการวิจัย	5	โครงการ	ได้แก่

	 	 		“การปฏิรูปตนเองเพื่อการอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชนไทย”	ของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาญณรงค์	บุญหนุน	(โครงการต่อเนื่องปี	2562)

	 	 		“หลักการบริหารจัดการเงินส�าหรับวัด	 :	 การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก 
พระวินัยและหลักธรรมาภิบาล”	ของ	อาจารย์	ดร.สมพรนุช	ตันศรีสุข	

	 	 		“วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน:	 กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม”	 ของ	 
พระมหาขวัญชัย	กิตฺติเมธี	(เหมประไพ)	

	 	 		“ข้อถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่อง	 “กรรม”	 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	 ของ	 
รองศาสตราจารย์	ดร.สุมาลี	มหณรงค์ชัย	

	 	 		“แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย”	 
ของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาติเมธี	หงษา	
	 	 2)	โครงการสัมมนาทางวิชาการ
	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระพุทธศาสนา	
ผู้แทนหน่วยงานราชการด้านวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา	และนักวิชาการด้านอื่น	ๆ 	แลกเปลี่ยนความรู้

และความคิดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัญหา	 ได้ข้อเสนอและการแก้ไขปัญหาส�าคัญของสังคมและของ 
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พระพุทธศาสนา	โดยในปีนี้ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ	2	ครั้ง	ในหัวข้อเรื่อง	“นานาภาษา	ทัศนาคัมภีร์:	

การอ่านและการตคีวาม”	เป็นการจดัประชุมร่วมกบัคณะพทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	 

มีผู้เข้าร่วม	 104	 คน	 และเรื่อง	 “พุทธธรรมพหุนิยมจีน-อินเดีย:	 จากความเป็นอื่นสู่ความหลากหลาย”	 

เป็นการจัดประชุมทางไกลระบบ	ZOOM	ผสมผสานกับการจัด	onsite	มีผู้เข้าร่วมทั้ง	2	วัน	รวม	90	คน

	 	 3)	การเสวนาทางวิชาการ

	 	 เพือ่ให้นักวชิาการด้านพระพทุธศาสนาและสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องเข้ามาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ในหัวข้อที่เป็นปัญหาปัจจุบัน	 ปัญหาเฉพาะหน้าของสังคม	 ปัญหาของพระพุทธศาสนา	 เพ่ือให้ค�าตอบแก่

สังคม	ในปี	2563	ได้จัด	2	ครั้ง	ในหัวข้อเรื่อง	“การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์	:	แนวทางที่

เหมาะสม”	เป็นการจัดประชุมระบบ	ZOOM	มีผู้เข้าร่วม	72	คน	และเรื่อง	“ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้...:	

พุทธประวัติและศาสนประวัติในวรรณกรรมพุทธศาสนา”	เป็นการจัดประชุมระบบ	ZOOM	ร่วมกับสาขา

ภาษาเอเชียใต้	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	มีผู้เข้าร่วม	54	คน

	 	 4)	การอบรมวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ครูและผู้สนใจ

	 	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นปัญหาปัจจุบันหรือปัญหาเฉพาะหน้าของสังคม

และปัญหาของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ค�าตอบแก่สังคม	 ในปี	 2562	 ได้จัด	 2	 คร้ัง	 คือ	 เร่ือง	 

“จริยธรรมการวิจัยในคนส�าหรับพุทธศาสน์ศึกษา”	 และเรื่อง	 “การท�างานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์	 

(ThaiJO)	ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)”

	 	 เพือ่เสรมิความรูค้วามเข้าใจทางพระพุทธศาสนาในเชงิระบบความคดิและเชิงลกึ	ซึง่จะสามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและวเิคราะห์ค�าสอนของพระพทุธศาสนา	และน�าไปใช้ประยกุต์กับวชิาการและ

สังคมไทย	ในปีนี้ได้จัดอบรม	เรื่อง	“ภาษาศาสนา”	มีครู	พระภิกษุสงฆ์	นักวิชาการ	และผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม	รวม	131	คน

	 	 5)	การจัดพิมพ์วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

	 	 “วารสารพุทธศาสน์ศึกษา”	 เป็นวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติที่ได้รับการ

ยอมรับว่ามีคุณภาพในระดับประเทศ	อยู่ในระบบ	TCI	(Thai	Citation	Index)	กลุ่ม	2	ตีพิมพ์บทความที่มา

จากงานวิจัยและบทความของนักวิชาการที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน	ในปี	2563	มีการจัดพิมพ์

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา	ปีที่	26	ฉบับที่	2-3	และปีที่	27	ฉบับที่	1	ฉบับละ	400	เล่ม	และปีที่	26	ฉบับที่	

2	ฉบับละ	400	เล่ม	และน�าขึ้นระบบ	online	มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์	www.cubs.chula.ac.th

	 	 ส�าหรบัวารสารฉบับภาษาองักฤษ	“The	Chulalongkorn	Journal	of	Buddihist	Studies”	

ได้น�าขึน้ในระบบ	Online	ของ	TCI	ทัง้	12	Volume	แต่เนือ่งจากมปัีญหาเรือ่ง	submission	คณะกรรมการ

ด�าเนินงานศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาจึงเห็นสมควรให้ชะลอการด�าเนินงานไว้ก่อน
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	 6)	 โครงการบทเรียน	Online	(CU	MOOC)

	 ในปีนีไ้ด้จดัท�าเรือ่ง	“สยามรชับรมราชาภเิษก”	ร่วมกบัศนูย์นวตักรรมการเรยีนรู้	จฬุาฯ	เป็นบทเรยีน	 

Online	ทีส่่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจวัฒนธรรมพระพทุธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณไีทยทีเ่กีย่วข้อง

กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย	สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์	CU	MOOC	

https://mooc.chula.ac.th

3	กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานต่าง	ๆ

	 นอกเหนือจากหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการด�าเนินการด้านท�านุบ�ารุง 

ศลิปวฒันธรรมโดยตรงแล้วยงัมกีารจดักจิกรรมในรายหน่วยงานอย่างสม�า่เสมอ	จ�าแนกเป็นประเภทต่าง	ๆ 	 

ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม	(นาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	นฤมิตศิลป์	ทัศนศิลป์	และวรรณศิลป์)	ด้านศาสนา	และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี	

	 โดยภาพรวมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์	 พัฒนา	 และเสริมสร้างเอกลักษณ	์ 

ศิลปะ	และวัฒนธรรม	 จ�านวน	 441	กิจกรรม/โครงการ	 รวม	 1,008	ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 (เฉพาะที่

สามารถนับได้)	จ�านวน	137,763	คน

หน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนา

จ�านวนครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

คณะแพทยศาสตร์ 18 71 3,565

คณะเภสัชศาสตร์ 9 9 575

คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 20 3,046

คณะสหเวชศาสตร์ 17 68 2,490

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 2 80

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 20 3,649

คณะจิตวิทยา 8 8 921

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 5 450

คณะวิทยาศาสตร์ 14 14 1,619

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 113 1,623

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 40

คณะอักษรศาสตร์ 20 311 92,755
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หน่วยงาน จ�านวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนา

จ�านวนครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 50 6,150

คณะครุศาสตร์ 40 40 3,639

คณะนิติศาสตร์ 8 15 1,639

คณะนิเทศศาสตร์ 8 8 505

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 80 89 9,690

คณะเศรษฐศาสตร์ 8 20 1,283

คณะรัฐศาสตร์ 10 10 741

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 10 29 1,122

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2 2 140

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 15 15 402

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 4 4 220

สถาบันวิจัยสังคม 9 24 150

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 3 3 140

สถาบันภาษา 9 9 500

สถาบันเอเชียศึกษา 4 4 44

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 3 3 128

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า 11 11 100

สถาบันวิจัยพลังงาน 1 1 17

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3 3 40

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 3 26 300

รวม 441 1,008 137,763
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	 การบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย	 ครอบคลุมการด�าเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานหลัก 

ที่จ�าเป็นต่อการบริหารองค์กร	 เพ่ือให้สามารถด�าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยได้บรรลุตามเป้าหมาย	

สนับสนุนนโยบายการบริหารต่าง	ๆ	การด�าเนินงานประกอบด้วย	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การบริหาร

ระบบกายภาพ	 การก�ากับดูแลกิจการ	 การจัดการทรัพย์สิน	 และการด�าเนินงานในส่วนภูมิภาคของ

มหาวิทยาลัย	ดังนี้

1	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถขับเคลื่อนไปตามแผนการและเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย	 มีบุคลากรท่ีมุ่งเน้นผลงานคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพ	 มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือการบรรลุนโยบาย	

ยทุธศาสตร์	พนัธกจิ	และวสิยัทัศน์ของมหาวทิยาลยั	การด�าเนินงานประกอบด้วย	ข้อมลูบคุลากร	การพฒันา

บุคลากร	การบริหารงานบุคคล	การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	และการพัฒนาระบบงานบุคคล

	 1.1	ข้อมูลบุคลากร	

	 บุคลากร	รวม	8,176	คน	จ�าแนกเป็น	สายวิชาการ	3,041	คน	สายปฏิบัติการ	5,135	คน	

จ�านวนบุคลากร	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	และประเภทบุคลากร
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บุคลากรสายวิชาการ	3,041	คน	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	และต�าแหน่งทางวิชาการ	ได้ดังนี้

	 1.2	การพัฒนาบุคลากร

	 มหาวิทยาลัยก�าหนดมาตรการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

ในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามผลสมัฤทธิแ์ละยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	โดยการพฒันา

สมรรถนะผู้บริหารด้านบริหารจัดการ	 และสมรรถนะด้านวิชาชีพบุคลากรทุกระดับให้เต็มประสิทธิภาพ	

ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ	 อาทิ	 การประชุม	 การฝึกอบรมสัมมนา	 การจัดการความรู้	 การเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้บุคลากรในวิชาชีพต่าง	ๆ	การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ	 เป็นต้น	การด�าเนินงานมีทั้งที่ 

มหาวิทยาลยัด�าเนนิการเอง	และสนบัสนนุให้	หน่วยงานต่าง	ๆ 	ด�าเนินการ	หรือให้ไปฝึกอบรมภายนอกเพิม่เติม

	 	 ข้อมูลสรุป	การพัฒนาบุคลากร	ในปี	2563	นี้	มีดังนี้

	 	 1.2.1	จ�านวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา	จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร

ผู้ผ่านการพัฒนา	
(นับซ�้า)	
(คน-ครั้ง)

ผู้ผ่านการพัฒนา	(นับหัวจริง)	(คน) บุคลากรจริง
ณ	30	ก.ย.62	

(คน)

%	ที่ได้รับ	*
การพัฒนามีต�าแหน่ง

บริหาร
คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่

รวม

สายวิชาการ 2,870 182 1,146 1,328 2,985 44

สายปฏิบัติการ 11,815 262 2,948 3,210 5,143 62

รวม 14,685 444 4,094 4,538 8,128 56

หมายเหตุ	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ค�านวณจากสัดส่วนจ�านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนานับไม่ซ�้า	
	 (นับหัวจริง)	ต่อจ�านวนบุคลากรในระบบฐานข้อมูลบุคลากร	(CUERP-HR)	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563
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  1.2.2	จ�านวนหลักสูตร	 จ�านวนครั้ง	 จ�านวนช่ัวโมง	 จ�านวนผู้เข้าร่วม	 และจ�านวน	

ผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา	จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร

จ�านวน
หลักสูตร
(ท�าได้)1

จ�านวน
หลักสูตร
(ท�าได้)1

ผู้เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา

(นับไม่ซ�้า)	
(นับหัวจริง)

ชั่วโมงรวม
ผู้เข้าร่วม

กระบวนการพัฒนา

จ�านวนชั่วโมง
เฉลี่ย	ที่ได้รับ
การพัฒนา2

สายวิชาการ 1,262 1,286 1,328 56,421.67 42.49

สายปฏิบัติการ 642 736 3,210 91,547.22 28.52

รวม 1,904 2,022 4,538 147,968.89 32.61

หมายเหต	ุ1.	จ�านวนหลกัสตูร/จ�านวนครัง้	เป็นการนบัจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	ซึง่บางหลกัสตูรมทีัง้สายวชิาการและปฏบิติัการ 
	 	 เข้าร่วม
	 2.	จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรได้รับการพัฒนา	 ค�านวณจากสัดส่วนจ�านวนชั่วโมงรวมผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
	 	 พัฒนาต่อจ�านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา	(นับซ�้า)	คน-ครั้ง

	 	 ทั้งนี้	 ข้อมูลตารางแสดงจ�านวนผู้ผ่านกระบวนการพัฒนา	 จ�าแนกรายจ�านวนหลักสูตร	 

จ�านวนครัง้	จ�านวนชัว่โมง	จ�านวนผู้เข้าร่วม	และจ�านวนผูผ่้านกระบวนการพัฒนา	จ�าแนกตามหน่วยงานผูจ้ดั	

	 1.3	การบริหารงานบุคคล	การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	

	 มีความก้าวหน้าในประเด็นต่าง	ๆ	โดยสรุป	ได้ดังนี้

	 	 1.3.1	ความก้าวหน้า	และการบริหารจัดการ

   	 การเข้าสูต่�าแหน่งทีส่งูขึน้ของพนกังานมหาวทิยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สาธติ	

ในระดับช�านาญการ	 เชี่ยวชาญ	 หรือเชี่ยวชาญพิเศษ	 มีการด�าเนินการขอก�าหนดต�าแหน่งอาจารย์สาธิต

ช�านาญการแล้ว	จ�านวน	2	ราย	

   	 การเข้าสูต่�าแหน่งทีส่งูขึน้ของพนกังานมหาวทิยาลยัสายปฏิบัตกิารกลุม่ปฏบิตักิาร

และวชิาชพี	ในระดบัเชีย่วชาญระดบัต้น	เชีย่วชาญระดับกลาง	และเชีย่วชาญระดับสูง	ด�าเนนิการขอก�าหนด

ต�าแหน่งเช่ียวชาญระดบัต้นแล้ว	จ�านวน	7	ราย	และอยูร่ะหว่างผูท้รงคณุวฒุภิายนอกประเมนิผลงานต�าแหน่ง

เชี่ยวชาญระดับต้น	จ�านวน	2	ราย

   	 การเข้าสูต่�าแหน่งทีส่งูขึน้ของข้าราชการสายปฏบิตักิาร	มกีารด�าเนนิการขอก�าหนด

ต�าแหน่งช�านาญการพเิศษแล้ว	จ�านวน	4	ราย	และอยู่ระหว่างผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกประเมนิผลงานต�าแหน่ง

ช�านาญงาน	จ�านวน	1	ราย

   	 จัดโครงการอบรมการบริหารงานบคุคลสมัยใหม่และแนวโน้มการบริหารงานบคุคล

ในยุคปัจจุบัน	ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ	ที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล	จ�านวน	41	ราย
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   	 จัดท�าขั้นตอนกระบวนการขอลาไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการของบุคลากร 

สายวิชาการ	 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการให้บุคลากรสายวิชาการ

ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	พ.ศ.	2562

	 	 1.3.2	ที่พักอาศัย

	 	 ขยายขอบข่ายสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย	ให้บุคลากรในพื้นที่ต่างจังหวัด	ที่จุฬาฯ	มีส�านักงาน

ตั้งอยู่	เพื่อเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด	และเป็นการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง	จึงได้

จัดท�าระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์	พ.ศ.	2563

	 	 1.3.3	สุขภาพ

   	 โครงการจัดซื้อประกันไวรัสโควิดให้กับบุคลากรทุกประเภท	8,138	ราย	 ในเดือน

มีนาคม	2563

	 	 	 	 โครงการ	Welcome	Back	to	See	You	(CU)	Kit	จดัมอบชดุอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง 

และการดูแลสุขภาพ	เช่น	หน้ากากผ้า	สเปรย์แอลกอฮอลล์	สเปรย์ไบยา	เพื่อต้อนรับกลับสู่การปฏิบัติงาน	

ณ	 ส�านักงาน	 จากการปฏิบัติงานรูปแบบ	Work	 From	 Home	 ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	 

โดยจัดมอบให้กับบุคลากรทุกคน	ในวันที่	1	กรกฎาคม	2563	จ�านวนประมาณ	8,500	ชุด

	 	 1.3.4	 สวสัดกิารด้านการศกึษาบตุรของบคุลากรในโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

	 	 ขยายสทิธิใ์ห้กบัพนกังานมหาวทิยาลยัระดบั	P7	C	สามารถน�าบตุรเข้าศกึษาในโรงเรยีนสาธติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเปิดให้น�าบุตรเข้าศึกษาระหว่างชั้นปีได้	 จึงได้จัดท�าข้อบังคับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ว่าด้วย	สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

พ.ศ.	2563

	 	 1.3.5	บ�าเหน็จบ�านาญ

	 	 โครงการ	 “สุขใจก่อนเกษียณอายุ”	 ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ	ประจ�าป	ี

2563	มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ	ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	8	ราย

	 1.4	การพัฒนาระบบงานบุคคล	

	 มีความก้าวหน้าในประเด็นต่าง	ๆ	โดยสรุป	ได้ดังนี้

	 	 1.4.1	กรอบอัตราก�าลังเพิ่มใหม่	หมวดเงินรายได้	93	อัตรา

	 	 ปัจจบุนัภายใต้สภาวะแห่งการเปล่ียนแปลง	ตลอดจนบริบทแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือน

ของมหาวิทยาลัย	 การบรรลุเป้าหมายจึงมีความท้าทายอย่างสูง	 ซ่ึงแผนกรอบอัตราก�าลังปีงบประมาณ	 

2550	-	2554	ที่ใช้ถือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนงาน	ความจ�าเป็น	และยุทธศาสตร์ใหม่	ๆ	ของ 

ส่วนงานและมหาวิทยาลัย	
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	 	 ดังนั้น	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติอนุมัติกรอบอัตราก�าลังเพิ่มใหม่	 หมวดเงินรายได้	

รวม	93	อัตรา	แบ่งเป็น	สายวชิาการ	30	อตัรา	(ปัจจบุนัคงเหลอื	9	อตัรา)	สายปฏบิตักิาร	63	อตัรา	(ปัจจบุนั

คงเหลือ	 45	 อัตรา)	 ซึ่งกรอบอัตราก�าลังดังกล่าวถือเป็นกรอบกลางของมหาวิทยาลัย	 หากส่วนงานใด 

มีความจ�าเป็นก็สามารถเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

	 	 1.4.2	 กรอบอตัราบรหิารสายปฏิบตักิาร	กลุม่สถาบนัวจิยั	ศนูย์ในก�ากบั	และหน่วยงานภายใน	

ส�านักงานมหาวิทยาลัย	และการจัดท�าโครงสร้างใหม่ของส�านักบริหาร

	 	 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมมีตอินมุตักิ�าหนดจ�านวนกรอบอตัราบรหิารสายปฏบิตักิารทีเ่พิม่ขึน้	 

ไม่เกินจ�านวน	51	อตัรา	ส�าหรับกลุม่สถาบนัวจิยั	และหน่วยงานอืน่ภายใต้ส�านักงานมหาวิทยาลยัทียั่งไม่ได้รับ 

การพิจารณากรอบอัตราบริหารสายปฏิบัติการ	 นอกจากนี้	 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่	 2	 

ส�านักบริหาร	ได้แก่	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	และส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

ได้ออกข้อบงัคับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส�านกังานมหาวทิยาลยั	(ฉบบัที	่8)	 

พ.ศ.	2563

	 	 1.4.3	การขยายระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที	่

ได้รบัแต่งต้ังให้เป็นผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีม่ภีาระงานบริหารไม่เต็มเวลา	เพือ่ชดเชยระยะเวลาส�าหรับ

การขอต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

	 	 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจ�า	 A	 และกลุ่มนักวิจัย	 AR	 

ด�ารงต�าแหน่งที่มีภาระงานบริหารไม่เต็มเวลา	 ให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานของผู้นั้นออกไป 

ตามสัดส่วนภาระงานบริหารประกอบกับระยะเวลาท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานบริหารในต�าแหน่งนั้น	 

แต่ทั้งนี้	 ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของปีบัญชีที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	เป็นต้นไป

  1.4.4	 การปรบัเปลีย่นข้อสอบกลางเพือ่ใช้ในการคดัเลือกพนักงานมหาวทิยาลัยสายปฏบิติัการ

	 	 ด�าเนนิการร่วมกับศูนย์ทดสอบทางวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยในการพัฒนาข้อสอบ

และระบบทดสอบ	 (e-Testing)	 ส�าหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ	 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแก่มหาวิทยาลัย	 โดยมีข้อสอบเพ่ือใช้ส�าหรับ 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ	 ได้แก่	 ข้อสอบบุคลิกภาพ	 16PF	 187	 ข้อ	 

และข้อสอบความถนัด	3	ชุด	(ชุดละ	60	ข้อ)
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	 	 1.4.5	เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	2563	ของพนักงานมหาวิทยาลัย

	 	 เกณฑ์การปรบัข้ึนเงนิเดอืนประจ�าปี	2563	โดยปรบัให้มคีวามยดืหยุน่กบัส่วนงานมากขึน้	และ

จดัท�าเป็นประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	เรือ่ง	เกณฑ์การปรับขึน้เงินเดือนประจ�าปีพนกังานมหาวิทยาลัย	

พ.ศ.	2563	ให้ส่วนงานพจิารณาก�าหนดร้อยละของการปรบัขึน้เงนิเดอืนของพนกังานมหาวทิยาลยัในแต่ละ

กลุม่	โดยภายในกลุม่เดยีวกันอาจก�าหนดร้อยละของเงินเดือนท่ีปรับข้ึนเท่ากนัหรือแบบลดหล่ันกนักไ็ด้	ท้ังนี	้

ขอบล่างของกลุ่มบนสุดกับขอบบนของกลุ่มล่างสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	3

	 	 1.4.6	 โครงการจ้างผูท้รงคุณวฒุสิายวชิาการเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

	 	 มหาวทิยาลยัเลง็เห็นว่า	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ์	มคีวามเชีย่วชาญ

ในวิชาชีพ/ศาสตร์สาขาวิชา	 ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ	์ โดยไม่จ�ากัดว่าต้องด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย	์

หรือเคยเป็นคณาจารย์ประจ�าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก่อน	 เปิดโอกาสให้ท่านเหล่าน้ีได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่วนงานและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและมีความยั่งยืนในอนาคต	

	 	 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	ในการประชุมครั้งที่	15/2563	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2563	

และที่ประชุมคณบดี	ในการประชุมครั้งที่	34/2563	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2563	มีมติอนุมัติโครงการจ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ภายใต้การจ้างตามระเบียบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	 2551	 โดยมีระยะเวลาโครงการ	 3	 ปี	 ต้ังแต่วันท่ี	 1	 ตุลาคม	 2563	 

ถึงวันที่	30	กันยายน	2566	โดยใช้งบประมาณในการจ้างร่วมกัน	 (Cost	Sharing)	ระหว่างมหาวิทยาลัย

และส่วนงาน

2	การพัฒนาระบบกายภาพ

	 สรปุผลการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาระบบกายภาพในรอบปี	จ�าแนกเป็น	ข้อมลูด้านกายภาพของ

มหาวิทยาลัย	 งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	 และงานก่อสร้างอาคารใหม่/

ปรบัปรงุอาคาร	กิจกรรมสนบัสนนุและโครงการตามยทุธศาสตร์	และการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม	ดังนี้

	 2.1	ข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยมีอาคารรวม	จ�านวน	201	อาคาร	ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม	1,382,511.51	

ตารางเมตร
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พื้นที่	จ�าแนกตามประโยชน์การใช้สอย

ประเภทการใช้สอย	 พื้นที่	(ตารางเมตร) ร้อยละ

1.	การศึกษา 948,236.09 51.4

	 1.1	เขตการศึกษา 539,832.09 29.2

	 1.2	เขตกลางเพื่อการบริหารและบริการ 272,480.00 14.8

	 1.3	เขตที่พักอาศัย 135,924.00 7.4

2.	ส่วนราชการอื่นยืมใช้ 305,607.91 16.6

3.	ส่วนผลประโยชน์ 592,000.00 32.1

รวมที่ดินในเขตปทุมวัน 1,845,844.00 100.0

	 2.2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

	 ในรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 มีรายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้

สามารถใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่พือ่การเรยีนการสอน	การวิจยั	และการบรหิาร	จ�าแนกเป็นรายการประเภทต่าง	ๆ	 

โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

	 2.3	งานก่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงอาคาร

	 มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่	1	โครงการ	และโครงการปรับปรุงอาคาร	1	โครงการ	

เป็นโครงการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ	2561	ได้แก่	

  	 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน	(งบประมาณแผ่นดิน	และ

เงินรายได้)

	 	 	 โครงการปรับปรุงหอพักนิสิตตึกจ�าปี	(งบประมาณเงินรายได้)

	 2.4	กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารกายภาพ	และโครงการตามยุทธศาสตร์

	 การบรกิารด้านกายภาพส่วนกลาง	 เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมต่าง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยั	นอกจากนี้	 

ยังมีการด�าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 

มีสรุปผลด�าเนินงาน	ดังนี้

  	 บรกิารยานพาหนะ	ประกอบด้วย	รถยนต์เก๋ง	รถตู้โดยสาร	และรถบสัปรับอากาศ	ให้บริการ

การเดินทางไปในที่ต่าง	ๆ	รวมจ�านวนการให้บริการ	5,720	ครั้ง	 โดยที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส	COVID-19	การให้บริการโดยเฉพาะรถบัสปรับอากาศมีการยกเลิกงดการจัดกิจกรรม	

  	 โครงการเดนิรถโดยสารภายในมหาวทิยาลยั	บรกิารด้วยรถไฟฟ้าจ�านวน	28	คนั	แบ่งเดนิรถ

โดยสารแยกเป็น	6	สาย	โดยเส้นทางสายที่เปิดเพิ่มคือสาย	6	ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2563	

ช่วง	 6	 เดือนแรกเฉล่ียเดือนละ	 419,961	 คน-เท่ียว	 โดยที่มหาวิทยาลัยมีค�าสั่งการให้หยุดการให้บริการ 
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	และมีค่าเฉลี่ยการบริการช่วงหลังสถานการณ์

เดือนละ	250,000	คน-เที่ยว	

  	 โครงการอาหารปลอดภัย

  	 โครงการตราตดิรถยนต์ออนไลน์	มกีารปรบัลดแผนงานเพ่ือรองรบัการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการที่จอดรถใน	ปี	2564

  	 โครงการกิจการยานพาหนะ

	 2.5	การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 มีโครงการที่ด�าเนินงาน	ได้แก่

	 	 2.5.1	โครงการจัดการขยะและของเสีย	(จุฬา	Zero	waste)

    	 การจัดท�าคู่มือขยะและอบรมแม่บ้าน

    	 คัดแยกขยะในส�านักงาน	(Green	office)	ปีที่4

    	 การจัดระบบการทิ้งขยะในโรงอาหาร

	 	 2.5.2	การจัดการทรัพยากรน�้า

    	 จัดหากระบอกน�้า,	ตู้กดน�้า

    	 เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก

    	 โครงการวิจัยต่าง	ๆ	เช่น	

	 	 	 	 	 -	 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน�้า	(ระยะที่3)

	 	 	 	 	 -	 โครงการศกึษาเพือ่จดัท�าแผนแม่บทระบบระบายน�า้และป้องกนัน�า้ท่วม	ในพืน้ที่

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 -	 โครงการจดัท�ามาตรฐานการใช้น�า้ในอาคารภายในจุฬาฯ	และแนวทางในการปรับปรุง

	 	 	 	 	 -	 โครงการศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์น�้าสารอาหารจากถังหมักชีวภาพ



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 119

	 	 	 	 	 -	 โครงการจดัจ้างบรกิารควบคมุดแูล	ตรวจสอบระบบ	และเดนิระบบบ�าบดัน�า้เสยี

อาคารในจุฬาฯ	(ระยะที่	1)

	 	 2.5.3	การวางแผนและจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	

	 	 แบ่งเป็นรายการต่าง	ๆ	จ�านวน	6	โครงการ	ดังนี้

   	 โครงการประเมนิสมรรถนะด้วยความยัง่ยนืและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประจ�าปีงบประมาณ	2563

   	 โครงการส�ารวจและศึกษาการจราจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ระยะที่	2)

   	 โครงการกรอบทางนิเวศวิทยาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว	 ส�าหรับเขต

พื้นที่การศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ระยะที่	2)

   	 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

   	 โครงการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์	จุฬาฯ	มหาวิทยาลัยยั่งยืน

   	 โครงการศึกษาแนวทางการน�าไขมันจากโรงอาหารไปใช้ประโยชน์

	 2.6	การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 ปัจจุบันมีส�านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการด�าเนินงาน	โดยจ�าแนกในช่วงปี	2563	

(การด�าเนนิงานในช่วงเวลา	1	ตลุาคม	2562	ถงึ	30	กนัยายน	2563)	ได้เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	IT	Infrastructure	 

and	Security	2)	Data	Management	และ	3)	Application	Management	

	 	 2.6.1	การด�าเนินงานด้าน	IT	Infrastructure	&	Security

   	 ระบบ	Cloud

	 	 	 เพื่อเพิ่มเติมทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับระบบบริการ	Cloud	และเครื่องแม่ข่ายเสมือน

ของมหาวิทยาลัยให้เพียงพอรองรับการใช้งานส�าหรับระบบงานต่าง	 ๆ	 ที่เพ่ิมมากขึ้น	 พร้อมทั้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบให้บริการโดยรวม	 โดยด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์	 วางแผนและออกแบบ 

ให้สามารถท�างานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี	สามารถบริหารจัดการได้จากระบบบริหารจัดการ

เดิมและส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

    ปรับปรุงห้อง	Data	Center

	 	 	 เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานห้อง	 Data	 Center	 อาคารจามจุรี	 9	 และ 

อาคารมหิตลาธิเบศรให้พร้อมใช้งานในลักษณะ	 Active-Active	 โดยจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลติดต้ังทั้ง	 

2	แห่ง	และท�างานเสมอืนเป็นอปุกรณ์ตวัเดยีวกนั	เพือ่ให้ข้อมลูทีอ่ยูบ่นอปุกรณ์ทัง้	2	แห่ง	เท่ากนัตลอดเวลา	 

และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้อุปกรณ์ข้างใดข้างหนึ่งช�ารุดเสียหายหรือหยุดการท�างาน	 

โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	พร้อมเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าหากันเพื่อรองรับการปรับปรุงข้อมูลที่จัดเก็บ
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ให้เท่ากนัทัง้	2	แห่ง	เช่ือมโยงระบบเครอืข่ายและระบบอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อใช้งานจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง	ๆ

	 	 2.6.2	การด�าเนินงานด้าน	Data	Management

    โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล	และ	Big	Data

	 	 	 เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล	และ	Big	Data	ในการรวบรวมข้อมูลทั้ง	Machine	Data	

และ	Operational	Data	ทีมี่ปรมิาณมาก	ๆ 	และมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	โดยน�ามาใช้ในการวเิคราะห์

พฤตกิรรมการใช้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพ่ือน�าไปสู่การพฒันาคุณภาพบรกิารทีต่รงความต้องการ	

โดยในเฟส	1	นี้	ได้มีการน�า	Machine	Data	จากอุปกรณ์	Access	Point	ที่ให้บริการ	Chula	WiFi	ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย	ไปวเิคราะห์หาพืน้ทีท่ีมี่ความหนาแน่นของการใช้บรกิาร	WiFi	จ�านวนมาก	และผลการวเิคราะห์นี้ 

จะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุบรกิารได้ตรงจดุ	 และใช้งบประมาณในการลงทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ	 โดยด�าเนนิการ 

พฒันาระบบเสรจ็เมือ่วันท่ี	30	เมษายน	2563	ปัจจบุนัเริม่ใช้งาน	โดยน�าข้อมลูจาก	Dashboard	มาวเิคราะห์

ส�าหรับปรับปรุงบริการของส�านักฯ

    โครงการต่อยอดการเช่ือมต่อระบบฐานข้อมลูเชงิปฏบิตักิาร	Data	Gateway	แบบออนไลน์

	 	 	 พัฒนาบรกิาร	Web	Service	เพือ่ให้บรกิารเชือ่มต่อกับระบบฐานข้อมลูเชงิปฏบิตักิาร	

Data	Gateway	แบบออนไลน์	โดยแอปพลิเคชันไม่จ�าเป็นจะต้อง	download	ข้อมูลจาก	Data	Gateway	

ไปจัดเกบ็ไว้บนแอปพลเิคชนันัน้	ๆ 	ก่อนการเรยีกใช้งานแต่อย่างใด	ซึง่จะช่วยให้ลดความซ�า้ซ้อนในการจดัเก็บ 

ข้อมลู	ลดขนาดพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการจดัเกบ็ข้อมลู	รวมท้ังข้อมลูท่ีเรียกใช้จะมคีวามสอดคล้องกนัท้ังมหาวทิยาลัย	

โดยได้พัฒนา	RESTful	Web	Service	ในการให้บริการกับข้อมูลทั้งหมดกว่า	40	ชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	

และได้น�าร่องการใช้งาน	 Web	 Service	 ดังกล่าว	 กับระบบ	 HR	 ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย	์ 

โดยพัฒนาระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2563	 ปัจจุบันเร่ิมให้หน่วยงานเข้ามาใช้งานผ่าน	 

Data	Gateway	Portal

	 	 2.6.3	การด�าเนินงานด้าน	Application	Management

    โครงการพัฒนาระบบ	Enterprise	Portal	และ	Single	Sign-on

	 	 	 พัฒนาระบบที่เปรียบเสมือนจอท�างานของแต่ละคน	 ซ่ึงรวบรวมแอปพลิเคชันและ 

เครือ่งมือต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนการสอน	การวจิยั	และการปฏบัิติงาน	สอดคล้องกบับุคลากรแต่ละกลุม่	และ

สามารถปรบัแต่งหน้าจอเพิม่เตมิตามความต้องการแต่ละบคุคลได้	รวมทัง้ให้มคีณุสมบตัใินการเชือ่มต่อระบบต่าง	ๆ 	 

ในรปูแบบ	Single	Sign-On	ผ่านเทคโนโลย	ีSAML	โดยพฒันาระบบแล้วเสรจ็เมือ่วนัที	่15	มถินุายน	2563	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างปรบัปรงุระบบเพิม่เตมิเพือ่ให้ครอบคลมุงานทีเ่ก่ียวข้อง
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    บริการโปรแกรม	Zoom	ในมหาวิทยาลัย

	 	 	 จัดหาและเปิดให้บริการโปรแกรม	 Zoom	 เพื่อให้สามารถท�าการเรียนการสอน	 

การประชมุแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส	COVID-19	พร้อมทัง้เชือ่มต่อระบบ	

Zoom	 ให้สามารถใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย	 ท�าให้สามารถท�าการเรียนการสอน	 การประชุม	 

แบบออนไลน์ได้ทั้งในสถานการณ์ปกติ	และสถานการณ์	New	Normal

    โครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของระบบ	ITSM

	 	 	 ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการของระบบ	 ITSM	 รองรับการใช้งานของ

ส่วนงาน/คณะ	และ	Share	Service	ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบให้ครอบคลมุ	งานแจ้งปัญหา/รบัค�าร้อง	ของ

คณะ/ส่วนงาน	รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับงาน	Share	Services	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมน�าไป

ใช้กับส่วนงาน/คณะต่าง	ๆ	

    โครงการอบรม	 สัมมนา	 ส�าหรับนิสิตและบุคลากร	 เพื่อให้ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 จัดอบรมให้นิสิตและบุคลากรเพ่ือเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอน	การท�างาน	โดยเน้นไปที่การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือการท�างานร่วมกัน	(collabo-

ration)	ที่มหาวิทยาลัยมี	โดยจัดการอบรมในหัวข้อ	การใช้งาน	Office	365	ส�าหรับบุคลากร,	การใช้งาน	

ArcGIS	Pro,	การใช้งานโปรแกรม	Zoom	

3	การด�าเนินงานในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสู่ภูมิภาค	 มีวัตถุประสงค์ที่จะ 

ขยายโอกาสทางการศกึษา	พฒันาและแลกเปลีย่นองค์ความรูก้บัภมูภิาค	โดยมกีารด�าเนนิงานในหลายด้าน	

ทั้งการท�าวิจัย	 การบริการวิชาการ	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

และชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค	การจัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายเพื่อการประสานงาน	

	 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลัก	 เชื่อมโยง 

และบูรณาการความเชี่ยวชาญและความช�านาญตามศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้เกิดเป็น 

ความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมที่เหมาะสม	 เพ่ือให้บริการและถ่ายทอดลงสู่พ้ืนที่ภูมิภาค	พร้อมกับ 

การรวบรวมปรัชญาและความรู้ท้องถิ่น	 คืนกลับสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตาม 

พันธกิจมหาวิทยาลัย	 สร้างและพัฒนาคน	 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม	 ชี้น�าขับเคล่ือนสังคมไทย

และสังคมโลก	โดยประสานงาน	สร้างเครือข่าย	และความร่วมมือกับหน่วยงาน	บุคคล	หรือชุมชนท้องถิ่น	
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แสวงหาความต้องการและรับองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ส่งเสริมการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ 

หรือศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในการบริหารจัดการ	 พัฒนาและเอื้ออ�านวยโครงสร้างพื้นฐาน	 

เพือ่สนบัสนนุมหาวทิยาลยั	ส่วนงาน	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการจดัการเรยีนการสอน	การวิจยั	กจิการนสิติ	 

การบริการวิชาการหรือการด�าเนินการอื่น	ๆ	ในเขตพื้นที่เครือข่ายภูมิภาค

	 นอกจากนี้	 มีส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน	วิจัย	บริการวิชาการ	

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ร้อยละ	 50	 ในพื้นท่ีภูมิภาค	 จังหวัดน่าน	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 

สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	

 พืน้ทีด่�าเนนิงานหลกั	อยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุ	ีจงัหวัดน่าน	และจงัหวดัใกล้เคยีง	จ�านวน	3	แห่ง

 	 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์	 (ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ	 เครือข่ายแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ต.ผาสิงห์	อ.เมืองน่าน	จ.น่าน	

 	 สถานวีจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยไีหล่น่าน	(สถานวีจิยัคดัเลอืกและบ�ารงุพนัธุส์ตัว์)	ต.ไหล่น่าน	

อ.เวียงสา	จ.น่าน	

 	 โครงการพัฒนาท่ีดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สระบุรี	 ต.ช�าผักแพว	 อ.แก่งคอย	 จ.สระบุร	ี 

มีพื้นที่ประมาณ	3,300	ไร่

	 ผลการด�าเนินงานในรอบปี	จ�าแนกเป็นพื้นที่ภูมิภาคจังหวัดน่าน	และพื้นที่ภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

	 3.1	ผลการด�าเนินการส�าคัญในปีงบประมาณ	2563	ในพื้นที่ภูมิภาคจังหวัดน่าน

	 	 1)	การด�าเนนิการต้นแบบการศกึษาและพฒันาความมัน่คงและความปลอดภัยทางอาหาร

โปรตีนจากสัตว์	

    ศนูย์สาธติการเลีย้งสกุรแบบผสมผสาน	โดยด�าเนนิการผลติน�า้เชือ้สกุรเพือ่การผสมเทยีม 

ส�าหรับเกษตรกรรายย่อย	 เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 ต่อยอดจากโครงการวิจัยมาต้ังแต่	 

พ.ศ.	2549	ผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการ	นบัเป็น

นวัตกรรมสังคมท่ีท�าให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับเปลี่ยน

ความคิด	 ทัศนคติ	 วิถีชีวิต	 ยอมรับวิธีการผสมเทียม	 

ในปี	 2563	 ให้บริการ	 5,551	 หลอด	 เริ่มโครงการ

โรงเรยีนสาธิตการเลีย้งสกุรแบบผสมผสาน	 โดยได้รับ

ความร่วมมอืกบัมลูนธิฮิกัเมอืงน่าน	ถ่ายทอเทคโนโลยี

ด้านการเลีย้งและบ�ารงุพนัธุส์กุร	8	ครัง้	ขยายเครือข่าย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสร้างโอกาสแก่เยาวชนน่าน

ที่	155	ราย
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    การส่งเสรมิผลิตแพะพันธุน์ม/เนือ้	จังหวดัน่าน	ศนูย์ฯ	

มีแพะจ�านวน	92	ตัว	ได้จัดโครงการอบรม	การเลี้ยง	การจัดการ	และโรค

ที่เกิดในแพะเบื้องต้น	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะ

จากกรมปศุสัตว์

    การส่งเสรมิการเล้ียงและอนรัุกษ์โคแดงพืน้เมืองน่าน  

ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุสายพนัธุ	์และจดัการเลีย้งทีเ่หมาะสม	ซึง่กรมปศสุตัว์ได้ขึน้ทะเบยีนโคแดงพืน้เมอืงน่าน	 

เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นของจังหวัดน่านแล้ว	 ปัจจุบันมีโคแดง	 126	 ตัว	 มีแม่โคแดงของเกษตรกรเข้ารับ 

บริการการผสมพันธุ์	 6	ตัว	 ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงโคแดงพื้นเมืองน่าน	1	ครั้ง	 และโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง	การจัดท�าหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารเสริมในฤดูแล้งจ�านวน	1	ครั้ง

    การสร้างเครือข่ายเกษตรกร	 มีเกษตรกรในเครือข่ายผู ้เลี้ยงสัตว์สุกร	 แพะ	 

โคแดงพื้นเมืองน่าน	 กบและไส้เดือนดิน	 511	 คน	 มี	 Mobile	 Unit	 ออกเยี่ยมเกษตรกรในเครือข่าย	 

เพื่อเก็บข้อมูล	 ตรวจสุขภาพ	 ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร	 รวมทั้งส�ารวจตลาด

และช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 และได้จัดอบรมแก่เกษตรกรในหัวข้อ	 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน 

จ�านวน	1	ครั้ง	และการเพาะเลี้ยงกบจ�านวน	1	ครั้ง

    การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า

ด้านกายภาพ	เคมี	และเชื้อจุลินทรีย์	ในปี	2563	มีหน่วยงานส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์	84	ตัวอย่าง	พบว่า	น�้า

ในพ้ืนทีจ่งัหวดัน่านผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง

หลกัการจัดการสขุาภบิาลน�า้	และการจัดเกบ็ตวัอย่างน�า้เพ่ือส่งตรวจวเิคราะห์	โดยศนูย์ฯ	ร่วมกบัเจ้าหน้าที่

จากสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นวิทยากรให้ความรู้

    การจัดท�าผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อน�าไปส่งเสริมจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์	 ได้แก	่

ผลิตภัณฑ์จากนมแพะคือ	 ฮาลูมี่ชีส	 และไอศกรีมเจลาโต้นมแพะ	 นอกจากนี้ได้จัดท�าผลิตภัณฑ์เห็ดเผาะ 

ฟรีซดราย	และไส้อั่วบ่ม

	 	 2)	โครงการต้นแบบการศึกษาและพัฒนานิเวศวิทยาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

    โครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้	 3	 เทคโนโลยี	 ด�าเนินโครงการและกิจกรรม 

ตามวัตถุประสงค์หลัก	“สร้างป่า	สร้างอาชีพ	ปลูกจิตส�านึก”	โดยจัดโครงการอบรม	2	ครั้ง	ผลิตเชื้อราเอค

โตไมคอร์ไรซาที่พร้อมใส่ต้นกล้า	150	ลิตร	อนุบาลกล้าไม้	ใส่เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าในกล้าไม้	เตรียมและ

น�ากล้าไม้ไปปลูก	 87,175	 ต้น	 ส่งมอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงานและประชาชนน�าไปปลูกในจังหวัดน่านและ

จังหวัดใกล้เคียง	21,875	ต้น	มีการติดตามการเก็บข้อมูล	จัดกิจกรรมการปลูกป่า	2	ครั้ง	ในพื้นที่	30	ไร่

    พื้นที่ปกปักและปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	 ได้ต่อยอดการวิจัยโดยการสนับสนุนทาง

วิชาการจากภาควิชาพฤกษศาสตร์	ภายใต้โครงการ	จุฬาฯ	100	ปี	:	วิทยาเพื่อพื้นถิ่น	เผยแพร่องค์ความรู้	
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จดัอบรมและฝึกปฏบัิตกิาร	และได้เข้าร่วมสนองพระราชด�ารใินการรวบรวมและเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่สมนุไพร	

“เจ้ากรมเป๋อ”	เพือ่อนรุกัษ์และรวบรวมพนัธุส์มนุไพรและส่งกลับคนืท้องถิน่	ในปีงบประมาณ	2563	สามารถ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร/พืชพื้นถิ่นชนิดใหม่ได้ส�าเร็จ	5	ชนิด	ได้แก่	(1)	คันธมาลา	(2)	หวายตะมอย	

(3)	 ครอบตลับ	 (4)	 กระพี้จัน	 (5)	 ฉัตรพระอินทร์	 สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นได้

ทั้งหมด	21,720	ต้น	ได้น�าพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นไปปลูกในพื้นที่ต่าง	ๆ	4,158	ต้น

	 	 3)	การเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้บริการวิชาการในพื้นที่	

    พ้ืนทีร่องรบัการเรียนสอน	การวจิยั	ดงูาน	ให้บริการศกึษาดูงานและใช้บริการในพ้ืนท่ี	

7,113	คน	มีนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและประชาชนเข้ารับ

การฝึกปฏิบัติงาน	 91	 คน	 มีนิสิตท่ีเข้าพักและเก็บข้อมูล

งานวจิยัภายในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน	3	คน	ใน	3	หวัข้องานวจัิย	

บุคลากรของศูนย์ฯ	 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ 

ที่จัดโดยหน่วยงานท้องถิ่น	 เช่น	 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน	

โรงเรียนต่าง	ๆ	เป็นต้น	จดัสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ประจ�าปี 

เผยแพร่ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่ให้นกัเรยีน	เยาวชน	

รวมถึงประชาชนทั่วไป	ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

    แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	ได้แก่	

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	 ในพื้นที่ป่าสถานีวิจัยฯ	 ไหล่น่าน	 ที่มีบุคลากรศูนย์ฯ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

ตามฐานต่าง	 ๆ	 สนับสนุนสถานท่ีและวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง	 ๆ	 ที่ขอเข้าใช้พ้ืนที่ในการจัดค่ายพักแรม	 

จัดกิจกรรมเดินทางไกล

    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน	 เป็นแหล่งความรู้ด้านนิเวศวิทยาท้องถิ่น	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	และภูมิปัญญาจังหวัดน่าน	เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชม	

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 7	 ครั้ง	 โดยร่วมมือกับสล่า	 ศิลปิน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และผู้สูงอาย ุ

ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม	ในปี	2563	ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค�่าคืน	Night	at	

the	Museum	 2019	 ท่ีจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต	ิ สังกัดส�านักนายกรัฐมนตร	ี ร่วมกับ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	เป็นเทศกาลใหญ่ประจ�าปี	ระหว่างวันที่	20	-	22	ธันวาคม	2562	 

โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างจังหวัดเพียงหนึ่งเดียว	

    ร่วมแสดงผลงานวิชาการ	 ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สร้างการรับรู้	 แสดงผล 

การด�าเนินงานต่อประชาชน	ชุมชนน่าน	ในงานประจ�าปีและของดีเมืองน่าน	ในเดือนกุมภาพันธ์	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2563	
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    ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน	 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 

เพื่อภูมิภาคร่วมกับส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	 ร่วมบริจาคส่ิงของและลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน 

ที่ประสบอุทกภัย	 ได้รับผลกระทบจากน�้าป่าไหลหลาก	 เข้าท่วมบ้านเรือน	 โดยได้ร่วมกันขนย้ายส่ิงของ	

ทรพัย์สนิของประชาชนขึน้สูท่ีส่งู	และให้บรกิารรถดบัเพลิงส�าหรับช่วยเหลอืประชาชนในการท�าความสะอาด

บ้านเรือนหลังน�้าลดในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน

  4)	ให้บริการการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์	 จ�านวน	 4	 วิชา	 ได้แก่	 

(1)	Food	hygiene1	;	Food	Safety	3109515	(2)	Food	hygiene2	;	Ruminant	Hygiene	production	

3109518	(3)	Food	hygiene2	;	Meat	Hygiene	3109516	(4)	Dairy	product	inspection;	Ruminant	

Hygiene	and	production	3109518	มนีสิิตทีร่บับรกิารการเรยีนการสอนแบบ	E-learning	จ�านวน	297	คน

  5)	ด้านศิลปวัฒนธรรม	 จัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์	 พัฒนา	 และเสริมสร้าง

เอกลักษณ์	 ศิลปะและวัฒนธรรม	5	 โครงการ	มีผู้เข้าร่วม	303	คน	และได้ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดโครงการเสวนาสรุปผลและแนวทางการด�าเนินงานกิจกรรมต้นแบบ 

การศึกษาและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและนิเวศวิทยา

  6)	โครงการนวัตกรรมการศึกษา/วิจัยบริการสู่ภูมิภาค	มุ่งส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสน�าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่น	 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิต	

มีประสบการณ์ตรงในการท�างานร่วมกับภาคท้องถิ่นและชุมชน	 ได้ฝึกฝนทักษะ	 เพื่อให้ได้บัณฑิต 

ที่ออกไปท�างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาต	ิ ในปี	 2563	 มีกิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการฯ	 

5	ครั้ง	มีผู้ข้าร่วมโครงการ	1,936	คน

	 	 7)	การสนับสนนุและเอือ้อ�านวยด้านโครงสร้างพืน้ฐานแก่มหาวทิยาลยั	ส่วนงาน	หน่วยงาน	 

ในพืน้ทีภู่มิภาค	โดยได้บรหิารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	สนบัสนนุมหาวทิยาลยั	ส่วนงาน	และหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 ในการจัดการเรียนการสอน	 วิจัย	 กิจการนิสิต	 เป็นต้น	 ตลอดปี	 2563	 ได้มีการตรวจสอบ/ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	(Public	Utilities)	และสาธารณูปการ	(Public	Facilities)	รวมทั้งโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นที่ภูมิภาค	285	ครั้ง

	 	 ผลการด�าเนินการส�าคัญในปีงบประมาณ	2563	ในพื้นที่ภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

	 	 1)	สนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยและการจัดบริการวิชาการ	

   	 ศูนย์ประสานงาน	 โครงการ	 อพ.สธ.	 ภาคกลางตอนบน	 ภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

สนองพระราชด�าริ	โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(โครงการ	อพ.สธ.-จฬ.)	
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   	 ศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม	(Agritech	and	Innovation	Center	:	AIC)	เปิด

อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี	 1	 มิถุนายน	 2563	 จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี

การเกษตร	 แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม	 เป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถ 

น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด�าเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต	 การเกษตรแปรรูป	 และ 

การตลาดพร้อมเป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และเชือ่มโยงความร่วมมอืด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคเอกชน	และภาคเกษตรกร	

	 	 		 สนับสนุนการปฏิบัติการภาคสนามของวิชาต่าง	 ๆ	 และสนับสนุนการจัดโครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการของส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

  2)	การฟ้ืนฟูระบบนเิวศทีถ่กูท�าลายลง	โดยการใช้เทคโนโลยท่ีีเก่ียวข้องด้านการปลกูป่า	โดย

เฉพาะการใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเพ่ือฟ้ืนฟสูภาพป่าและระบบนเิวศ	รวมถงึโครงการปลกูหญ้าแฝก	อนรุกัษ์

ดิน	ป้องกันการทลายของหน้าดินและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	ในปี	2563	ได้เพาะกล้าหญ้าแฝก	70,000	กอ	

สามารถปลกูต้นไม้ทดแทนในพืน้ท่ี	6,000	ต้น	และบ�ารงุรกัษาฝายชะลอน�า้ในพืน้ท่ี	25	ฝาย	และจดัโครงการ	

“จุฬาฯ	คืนป่าสระบุรี”

  3)	การเป็นศูนย์การเรียนรู ้ในพื้นที่	 ส่วนท่ีเป็น	 Educational	 Plot	 เส้นทางเดิน 

ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ	 600	 เมตร	 และระบบนิเวศภายในโครงการฯ	 ได้รับความสนใจ 

จากหน่วยงานและโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษาในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง	 เข้าศึกษา 

ท�ากจิกรรมในพืน้ทีข่องโครงการอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้ได้เปิดสวนสมนุไพรศาสตราจารย์	ดร.บญุรอด	บณิฑสนัต์	 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร

  4)	การจัดท�าโครงการวิจัยสู่ภูมิภาค	ได้แก่	โครงการทดลองเก็บและจัดการเมล็ดไม้วงศ์ยาง

ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาทีด่นิจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โครงการส�ารวจความหลากชนดิของเหด็ไมคอร์ไรซา

จากแปลงทดลองปลูกอายุ	8	ปี	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง	โครงการทดลองท�านาหยอด

ข้าวไรซ์เบอรี่

  5)	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยการจัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี 

ให้แก่	 นักเรียน	 เยาวชน	 ประชาชนทั่วไป	 6	 โครงการ	 อาทิ	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน	 

เรียน-ดู-รู้-รักษ์	(แฝกกับการอนุรักษ์),	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง	 การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชส�าหรับโรงเรียน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน,	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แปรรูปเห็ด,	โครงการการฝึกอบรม	เกษตร	บุคลากรทางการเกษตร	

และนักวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม	 เรื่อง	 “นวัตกรรมชีวภัณฑ  ์

เพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย	เพิ่มผลผลิต	เพิ่มรายได้	คุณภาพชีวิตดีมีสุข”	เป็นต้น
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  6)	การสนับสนุนและเอื้ออ�านวยด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่มหาวิทยาลัย	 ส่วนงาน	 

หน่วยงาน	ในพื้นที่ภูมิภาค	ในการจัดการเรียนการสอน	วิจัย	กิจการนิสิต	เป็นต้น	ตลอดปี	2563	จ�านวน	

48	กิจกรรม	มีผู้รับบริการในพื้นที่	4,368	คน	รวมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า

แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคารเพื่อให้ความรู้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

  7)	การด�าเนนิงานเพือ่ช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19	และการช่วย

เหลือผู้ได้รับผลกระทบ

   	 การจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการจ้างงานผู้ได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ภายใต้โครงการ	 :	สร้างนักพัฒนา

เศรษฐกิจแบบองค์รวมเพือ่การพฒันาชมุชนด้วยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย	ี:	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ของ

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 โดยท�างานร่วมกับ	 บริษัท	 เบทาโกร	 จ�ากัด	 เพื่อสร้างงานรองรับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์วกิฤตแิละเสรมิศกัยภาพให้กบัแรงงานสมยัใหม่	สร้างโมเดลเศรษฐกจิฐานรากใน

ระดับชุมชนอย่างมี	impact	และยั่งยืน	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท�างานในด้านต่าง	ๆ 	ให้แก่แรงงาน	

อาทิ	 การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาชุมชน	 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม	 และทักษะทางวิทยาศาสตร ์

และสังคมเฉพาะด้าน	 เป็นต้น	 กระตุ้นเศรษฐกิจ	 และกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย	 จังหวัดน่าน	 

และจังหวัดสระบุรี

	 	 		 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

เชื้อไวรัส	COVID-19	ระยะ	2	ของกระทรวงอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน	 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพ 

ให้กับแรงงานใหม่	และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท�างานด้านต่าง	ๆ 	ให้แก่แรงงาน	อาทิ	การวิเคราะห์

และแก้ปัญหาชุมชน	 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม	 และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน	 

โดยได้ด�าเนินการรวบรวมฐานทรัพยากร	 ได้แก่	 ฐานทรัพยากรกายภาพ	 ฐานทรัพยากรชีวภาพ	 และ 

ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563128

	 	 		 ผลิตแอลกอฮอล์	75%	บรรจุขวดส�าหรับล้างมือ	จ�านวน	185	ลิตร	ตามสูตรการผลิต

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 มอบให้กับหน่วยงาน	 และโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน	 

14	 แห่ง	 สถานีต�ารวจภูธรภูเพียง	 และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดน่าน	 และได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 

ให้ความรู้การท�าเจลแอลกอฮอล์ให้กับสามเณรนักเรียน	 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน	

ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรนักเรียน	

	 	 		 ผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า	 (Face	 Shield)	 ช่วยป้องกันการติดเชื้อทางดวงตา 

และจมูก	1,320	ชิ้น	มอบให้หน่วยงานต่าง	ๆ	โรงพยาบาล	รพสต.	ในเขตพื้นที่อ�าเภอแก่งคอย	จ.สระบุรี	

และยังส่งต่อไปยังคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลด้วย

4	การจัดการทรัพย์สิน

	 การด�าเนินงานจ�าแนกเป็น	 การจัดการทรัพย์สินทางการเงิน	 ด�าเนินการโดยศูนย์วิเคราะห์รายได้

และปฏิบัติการลงทุน	 และส�านักบริหารการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุ	 และการจัดการทรัพย์สินในเขต

พื้นที่เชิงพาณิชย์	ด�าเนินการโดยส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	โดยสรุปมีแนวทางด�าเนินงานของปีนี้	ดังนี้

	 4.1	การจัดการทรัพย์สินทางการเงิน

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แม้ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา	แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 การ	 Disruption	 ทางเทคโนโลยีและการศึกษา	 ล้วนเป็นปัจจัย 

ที่ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัวและก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในด้านต่าง	 ๆ	 ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบการเรียนการสอน	งานวิจัยและการให้

บรกิารวิชาการเพือ่การขบัเคลือ่น	การพฒันาโครงการภายใต้การบรหิารงานของส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ

ที่จะเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส�าคัญมากขึ้นในการสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	 รวมถึง 

การหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือทรัพย์สินทางการเงินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ

อื่นให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน	

	 ในส่วนของการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้นั้น	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะมีการกระจาย 

การลงทนุทีห่ลากหลายทัง้ในเงนิฝากธนาคารพาณิชย์	พันธบตัรภาครัฐ	หุน้กูภ้าคเอกชน	รวมไปถึงการลงทุน

ในกองทุนส่วนบุคคลจุฬาฯ	 ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้	 ตราสารทุน	 กองทุนอสังหาริมทรัพย์	

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน	 

ซึง่ส่วนงานสามารถเลอืกจดัสรรเงนิลงทุนได้ตามวัตถปุระสงค์การลงทนุ	ความคาดหวงัในอตัราผลตอบแทน

ที่ส่วนงานจะได้รับ	และความเสี่ยงที่ส่วนงานยอมรับได้	
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	 อย่างไรกต็าม	การลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในประเทศเท่านัน้	ท�าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของการลงทุนขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในประเทศเพียงแหล่งเดียว	 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 จากช่วงต้นปี	 2563	 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว	 รุนแรง 

เป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจและผลตอบแทนจากการลงทุน	

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	สภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้ทบทวนนโยบายการลงทนุ	

และเห็นชอบในหลักการให้ขยายขอบเขตการลงทุน	 ให้สามารถกระจายการลงทุนไปต่างประเทศได	้ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานสามารถจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 

ในประเทศ	 เพื่อกระจายความเสี่ยง	ลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	และเพิ่มโอกาส

ในการสร้างผลตอบแทนที่สูงข้ึนในระยะยาว	 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า	 การลงทุนในประเทศ 

มีความผันผวนสูงและให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต�่ากว่าการลงทุนในต่างประเทศ

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการนโยบายการเงิน	ในการประชุมครั้งที่	4/2563	วันที่	8	กันยายน	2563	

มีมติให้ทบทวนการจัดท�าประมาณการทางการเงินตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน	 ช่วงระยะเวลา	 5	 ปี	

(พ.ศ.	2564	-	2568)	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

	 1)	 เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถวางแผนรับมือกับความเส่ียงทางการเงินได้อย่าง 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	

	 2)	 เพ่ือให้ทราบถึงฐานะทางการเงินว่ามีสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินเพียงพอต่อ 

การสนับสนุนให้การด�าเนินงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	

	 3)	 เพือ่ช่วยเป็นเครือ่งเตอืนภยัโดยเฉพาะอย่างอย่างยิง่ในภาวะทีม่หาวทิยาลยัตกอยูใ่นความเสีย่ง

ที่เรียกว่า	University	Disruption	จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมในทุกด้าน

	 4.2	การจัดการทรัพสินในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์	

	 เป็นการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สิน 

ที่เป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	 ในเขตจัดการทรัพย์สินบริเวณ 

เขตปทุมวันและบริเวณอ่ืน	 ๆ	 โดยการให้เช่าที่ดิน	 การลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพย์	 ในป ี 

งบประมาณ	2563	มีความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 โครงการพัฒนา	Block	H	(อาคาร	SIAMSCAPE)	ทีต่ัง้

โครงการติดกับถนนพญาไท	 มีแนวคิดการพัฒนาเป็นอาคาร 

รูปแบบผสม	 (Mixed	 Use)	 ประกอบด้วย	 พื้นท่ีเพื่อการศึกษา	

(Learning	Space)	พืน้ท่ีร้านค้า	(Retail)	อาคารส�านกังาน	(Office)	
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และพื้นที่จอดรถ	 (Parking	 Node)	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพาณิชย  ์

บริเวณสยามสแควร์	 ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ให้เป็น	 Walking	 &	 Shopping	 Street	 

อย่างเต็มรูปแบบ	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 และมีก�าหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่	 

16	มีนาคม	2564

	 2.	 โครงการ	Block	28	ทีต่ัง้โครงการอยูร่มิถนนพระราม	4	บนพืน้ที	่8	ไร่	2	งาน	63.5	ตารางวา	 

ออกแบบในสไตล์	 Modular	 เน้นความเรียบง่าย	 ไม่ซับซ้อน	 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์	 ประกอบด้วย 

อาคารสูง	 3	 ชั้น	 จ�านวน	 5	 อาคาร	 โดยชั้นล่างจะเป็นพื้นท่ีส�าหรับร้านอาหารและคาเฟ่	 ส่วนชั้น	 2	 

และ	 3	 จะจับกลุ่มอาคารส�านักงานส�าหรับธุรกิจสตาร์ตอัป	 ปัจจุบันเปิดใช้อาคารแล้ว	 4	 อาคาร	 และ 

เปิดด�าเนินการแล้วบางส่วน	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2563	

 3.	 โครงการเมืองอัจฉริยะ	 Chula	 Smart	 City	 การพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น 

ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ	 โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์คุณค่า 

แก่ชุมชนและสังคม	 ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ	 มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด�ารงชีวิตท่ีด ี

อย่างยั่งยืน	ซึ่งในปี	2563	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 	 Smart	Energy	

  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ด�าเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ	4	พื้นที่	บริเวณตลาดสามย่าน	ลานจอดรถ	CU	Sport	ลานจอดรถหมอน	28	และ

โครงการ	Block	28	ก�าลังการผลิตรวมประมาณ	2.3	MWp

	 	 รวมถงึส�ารวจความเป็นไปได้ของการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ในส่วนเขต

พาณิชย์เพิ่มเติม	ได้แก่	CU	Terrace	&	iHouse	จัตุรัสจามจุรี	(ส�านักงาน)	และวิทยกิตติ์	ก�าลังการผลิตรวม

ประมาณ	200	 kWp	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ	และส�ารวจความเป็นไปได้

ของการตติตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของส่วนการศึกษา	มหีน่วยงานทีส่นใจ	17	หน่วยงาน	 

และอาคารที่มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งทั้งหมด	73	อาคาร	ก�าลังการผลิตรวมประมาณ	10	MWp



รายงานประจ�าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 131

  การน�าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน	 ท้ังหมด	 100%	 โดยสายไฟฟ้าเร่ิมด�าเนินการท่ี

สยามสแควร์แล้วเสร็จกว่า	80%	ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการที่ซอยจุฬาฯ	64	คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด

ภายในเดือนธันวาคม	2563

	 	 	 Smart	Environment

  Water	 Recycling	 การก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียจากอาคาร	 CU	 Terrace	 &	 iHouse	 

เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ที่อุทยาน	100	ปี	จุฬาฯ	เพื่อเติมน�้าในสระน�้าและใช้รดน�้าต้นไม้ภายในสวน	(ประมาณ

การน�้าที่ผ่านการบ�าบัด	163,000	ล้านลิตร/ปี)

	 	 	 Smart	Mobility

  EV	Tuk	Tuk	On-demand	:	MuvMi	ร่วมมือ

กับบริษัท	เออร์เบิร์น	โมบิลิตี้	เทค	จ�ากัด	ในการให้บริการ	ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัย	รวม	15	คัน	 โดยได้มีการเพิ่มรถอีก	5	คัน	

(ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน)	 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	

2563	เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	ปัจจุบัน

มจีดุจอดทัง้หมด	129	จดุ	ครอบคลมุพืน้ทีฝ่ั่ง	ตะวนัออก	-	ตะวนัตก	 

และฝั่งโรงพยาบาลจุฬาฯ	และมีสถิติการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ	715	คน/เที่ยว/วัน

  EV	 Car	 Rental	 :	 Haupcar	บริการ	 Haupcar	 เปิดให้บริการในพ้ืนที่	 5	 สถานี	 ได้แก	่ 

สถานี	CU	Terrace	(EV	Car	+	EV	Charger)	สถานี	I’m	Park	(Fuel	Car)	สถานี	U-Center	(EV	Car)	

สถานี	 Stadium	One	 (EV	 Car)	 และสถานี	 Samyan	Mitrtown	 (EV	 Car)	 ปัจจุบันบริษัทได้ทยอย 

เปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น�้ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว	 และได้เพิ่มสถานีชาร์จส�าหรับคนทั่วไป	 1	 จุด	 

ที่	CU	Terrace	ด้วยโดยเครื่องชาร์จเป็นแบบ	Normal	Charger	7	kW

  Car	 Pool	 :	 Liluna	 มีการสร้างกลุ่ม	 Chula	 Sharing	 ร่วมกับ	 Liluna	Application	 เพื่อ 

สร้างระบบ	 Car	 Pool	 ที่ให้นิสิตและบุคลากรสามารถใช้บริการเดินทางแบบทางเดียวกันไปด้วยกันผ่าน	 

Application
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  Bike	 Sharing	 :	 coBike	 ปัจจุบัน	 coBike	 และ	 Leaf	 E-Scooter	หยุดให้บริการชั่วคราว	

เนื่องจากสถานการณ์โควิด	และบริษัทต้องการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น	เพื่อที่จะกลับมาให้บริการในปี	2564

  EV	Charger	Station	ตัง้อยูท่ีอ่าคารจามจรุสีแควร์จ�านวน	3	หวัชาร์จ	โดยเปิดให้บรกิารอย่าง

เป็นทางการ	เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน	2563	ที่ผ่านมา

	 	 ปัจจบุนัส�านกังานจดัการทรพัย์สนิได้ยืน่ข้อเสนอเพ่ือขอรับการพจิารณาการเป็นเมอืงอจัฉริยะ	

7	ด้าน	ได้แก่	 (1)	Smart	Environment	 (2)	Smart	Mobility	 (3)	Smart	Energy	 (4)	Smart	Living	 

(5)	Smart	Economy	(6)	Smart	People	 (7)	Smart	Governance	ภายใต้ชื่อโครงการ	“เมืองจุฬาฯ	

อัจฉริยะ”	 ในพื้นที่ส่วนพาณิชย์ต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 ส�านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับแก้

หลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่	ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนพฤศจิกายน	2563	ดังนั้น	มีแผนจะยื่นขอ

เปลี่ยนช่ือโครงการจาก	 “เมืองจุฬาฯ	 อัจฉริยะ”	 เป็น	 “สามย่าน	 สมาร์ทซิตี้	 (Samyan	 Smart	 City)”	 

เพ่ือสร้างความรับรู้ถึงความเป็นย่านของชุมชนเมือง	 มากกว่าการเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว	 

และต้องการสื่อสารให้เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล	 ขณะนี้	 อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	 และยื่นเรื่องเพ่ือทราบ

ต่อส�านักงานเขตปทุมวันและคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 ทั้งนี้	 คาดว่าจะทราบผล 

การพิจารณาภายในเดือนธันวาคม	2563
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5	รายงานการก�ากับดูแลกิจการ	ประจ�าปีบัญชี	2563
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6	งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี

	 งบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563	จัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยแสดงผลการด�าเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม	

ประกอบด้วย

	 งบการเงนิของส่วนงาน	39	ส่วนงานภายใต้ระบบการจัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัย	(CU-ERP)	

และอีก	 7	 หน่วยงาน	 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปอื่นในการจัดท�างบการเงิน	 ได้แก่	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	

บริษัท	ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์	จ�ากัด	และ	หน่วยงานวิสาหกิจ	5	หน่วยงาน
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	 การด�าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้โดยลุล่วง	 มีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ของมหาวทิยาลยัให้การสนบัสนนุ	ได้แก่	สภาคณาจารย์	ศนูย์พฒันกจิและนสิติเก่าสมัพนัธ์	สถาบนัทรพัย์สนิ

ทางปัญญา	และสถาบันภาษาไทยสิรินธร	ดังมีผลสรุปการด�าเนินงานในรอบปี

	 กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประเด็นพิเศษเฉพาะปี	ซึ่งในปีนี้	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดกิจกรรม

ส�าคัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษต่อผู้น�าศาสนาต่าง	 ๆ	 และประชาคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย 

อย่างเป็นทางการ	

	 อีกส่วนหนึ่งเป็นหัวข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก	ซึ่งเป็นสรุปการจัดอันดับในด้านต่าง	ๆ	

ในรอบปีทีม่หาวทิยาลยัได้รบัการยอมรบัในระดบัโลก	และการด�าเนนิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส	COVID-19

1	สภาคณาจารย์

	 ท�าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีในการที่จะบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 ในด้านวิชาการ	

มาตรฐานอาจารย์	กิจการนิสิต	สรรหาผู้บริหารส่วนงานต่าง	ๆ	และเรื่องอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	ในรอบปี

ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.1	การประชุมสภาคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 1)	 การประชมุคณะกรรมการชดุต่าง	ๆ 	โดยประธานสภาคณาจารย์	รองประธานสภาคณาจารย์	 

คนที่	 1	 และ	 2	 เลขาธิการสภาคณาจารย์	 และบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์	 ได้เข้าร่วมประชุมกับ

มหาวิทยาลัย	รวม	307	ครั้ง

	 	 2)	 ร่วมการสรรหาคณบดี	 ผู้อ�านวยการสถาบัน	 กรรมการบริหารส่วนงาน	 และหัวหน้า 

ภาควิชา	32	ส่วนงาน

	 	 3)	 คณะอนกุรรมการชดุต่าง	ๆ	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชมุกบัมหาวิทยาลยัในกิจการด้านต่าง	ๆ	 

รวม	69	ครั้ง	และแต่ละคณะได้เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดต่าง	ๆ	นับรวมได้	41	ชุด

	 1.2	การสัมมนาทางวิชาการ	การจัดเสวนา	โครงการ	และกิจกรรมต่าง	ๆ

	 สภาคณาจารย์ได้จัดให้มีการสัมมนา	 การเสวนา	 และกิจกรรมที่ส�าคัญในเร่ืองต่าง	 ๆ	 รวม	 

10	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 1)	 พธิบีวงสรวงพระบรมราชานุสาวรย์ี	สมเด็จพระปิยมหาราช	และสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า	 

และพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	เนื่องในโอกาสครบรอบขึ้นปีที่	49
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	 	 2)	 การคดัเลอืกอาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ	ปอมท.	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ได้ผ่านการคัดเลือกในสาขาสังคมศาสตร์	 ได้แก่	 รศ.ดร.ปุณณรัตน์	 พิชญไพบูลย์	 จากคณะครุศาสตร์	 และ

สาขาศิลปกรรมศาสตร์	ได้แก่	รศ.ธงสรวง	อิสรางกูร	ณ	อยุธยา

	 	 3)	 การเสนอชื่อผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	 เพ่ือเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล	

	 	 4)	 การ	 “ขอรับความคิดเห็น	 คุณลักษณะที่เหมาะสม	 และชื่อของผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดี	พ.ศ.	2563-2567”	

	 	 5)	 การมอบรางวลัประกาศเกยีรตคุิณ	“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์”	ประจ�าปีการศกึษา	

2562	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	มกราคม	2563	มีผู้ได้รับการคัดเลือก	3	สาขา	ได้แก่

	 	 	 -	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี:	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อรรจน์	 เศรษฐบุตร	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 	 	 -	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ:	 ศาสตราจารย์	 นายสัตวแพทย์	 ดร.เผด็จ	 ธรรมรักษ์	 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 	 	 -	 สาขารับใช้สังคม:	 ศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์หญิง	 ดร.สุดาดวง	 กฤษฎาพงษ์	 

คณะทันตแพทยศาสตร์

	 	 6)	 คณะอนุกรรมการวิชาการ	 สภาคณาจารย์	 จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ	 เรื่อง	

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	:	มุมมองของผู้ใช้งานวิจัย”	โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังนี้

	 	 	 -	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ศ.นพ.ยิ่งยศ	อวิหิงสานนท์)

	 	 	 -	 รองผู้อ�านวยการ	สกสว.	กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย	ววน.	(รศ.ดร.พงศ์พันธ์	

แก้วตาทิพย์)

	 	 	 -	 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	(ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์)

	 	 	 -	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(นายแพทย์นพพร	ชื่นกลิ่น)

	 	 	 -	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ยู้ฟิชบอล	จ�ากัด	(ดร.เกยูร	โชคล�้าเลิศ)

	 	 	 -	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(ดร.สมภพ	อัษฏมงคล)	วิศวกร	ระดับ	8

	 	 7)	 อธกิารบดีพบสมาชิกสภาคณาจารย์	และน�าเสนอ	“วสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันาจุฬาฯ	

2563	–	2567”	เมื่อวันศุกร์ที่	10	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสารนิเทศ	หอประชุมจุฬาฯ	

	 	 8)	 การสมัมนาประจ�าปีสภาคณาจารย์	เร่ือง	“บทบาทของสภาคณาจารย์กบัจุฬาฯ	ในอนาคต

ข้างหน้า”	โดยคณะกรรมการบริหารประจ�าสภาคณาจารย์	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 9)	 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต	 “จามจุรีศรีสภาฯ	 2562”	 ให้แก่สมาชิกและอดีตสมาชิกท่ีม ี

เกษียณอายุ	 เพื่อแสดงความขอบคุณคณาจารย์ที่สละเวลาและอุทิศตนปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก 
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สภาคณาจารย์	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2563	โรงแรมตวันนา	สุรวงศ์	กรุงเทพฯ	โดย	คณะกรรมการบริหาร

ประจ�าสภาคณาจารย์

2	ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ภารกิจหลักของศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์	ในรอบปี	2563	ดังนี้

	 2.1	ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์

  	 ประชาสัมพนัธ์ข่าวของมหาวทิยาลยัลงในเว็บไซต์ของศนูย์พัฒนกจิฯ	(www.cuar.chula.ac.th)

  	 ประชาสมัพนัธ์การรบับรจิาคเข้ากองทนุจฬุาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ	(www.chula.ac.th/giving/)

  	 จัดท�า	Facebook	ของศนูย์ฯ	(www.facebook.com/alumni.cu)	เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

  	 จัดท�าช่องทางการสื่อสารทาง	Line	:	cuar.chula	เพื่อการประชาสัมพันธ์

  	 จัดท�าช่องทางการสื่อสารทาง	e-mail	:	cuar@chula.ac.th

  	 Alumni	News	by	e-mail	-	จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ถึงผูร้บั	ประมาณ	90,000	อเีมลต่อเดอืน

  	 โทรศัพท์	 เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง	 โดยเพ่ิมเงินบริจาคเพ่ือกองทุน 

บ�าบัดมะเร็ง	CANCER	(รับฝากคณะแพทย์)	เป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริจาค

	 2.2	ด้านการระดมทุน

	 	 1)	 กองทนุจฬุาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ	เป็นเงินบรจิาคตัง้แต่	1	ตลุาคม	2562	–	30	กนัยายน	2563	 

ได้แก่	จุฬาฯ	รุ่น	2512	(8	-	20	ตุลาคม	2562)	บริจาค	4,582,880	บาท	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	บริจาค	

2,000,000	บาท	ผู้บริจาคทั่วไป	บริจาค	5,820,991	บาท	รวมเงินบริจาค	12,403,871	บาท

	 	 2)	 สายสัมพนัธ์พลงัศษิย์เก่า-ยทุธศาสตร์	เป็นเงินบริจาคตัง้แต่	1	ตลุาคม	2562	–	30	กนัยายน	2563	 

ได้แก่	กองทุนจุฬาฯ	100	ปี	บริจาค	62,601		บาท	และอุทยาน	100	ปี	บริจาค	51,498	บาท	รวมบริจาค	

114,099	บาท

	 หมายเหตุ	:	เงนิบริจาคเพ่ือกองทนุบ�าบดัมะเร็ง	CANCER	(รบัฝากคณะแพทย์)	4,326,098.12	บาท	 

เป็นเงนิรบัฝากเข้าบญัชชีือ่	“จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(เพือ่รบัเงนิบรจิาค)”	ธนาคารกรงุเทพ	#152-4-87883-0

	 2.3	ด้านการจัดท�านิตยสารจามจุรี

	 จัดท�าทุกๆ	 4	 เดือน	 รวม	 9,000	 เล่ม	 จัดส่งสมาชิก	 1,220	 ราย	 ส่งผู้บริหาร	 คณบดีทุกคณะ	 

นายกสมาคมทกุคณะ	นายกสมาคมนิสติเก่าส่วนภูมภิาค	ห้องสมดุทกุคณะ	หอสมดุกลาง	มอบในการสมัมนา	
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อบรม	และคณะต่าง	ๆ	ที่มีบทความเกี่ยวข้อง	และมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาบริจาค	รายได้ค่าสมัครสมาชิก

และค่าโฆษณา	21,500	บาท

	 2.4	ด้านจัดท�าฐานข้อมูลนิสิตเก่า	Platform

	 โครงการ	 “ขับเคลื่อนกลไกเด็กจุฬาฯ	 ตลอดชีวิต”	 เป็นหนึ่งในโครงการ	 Transformation	 

เพื่อรวบรวมข้อมูลนิสิตเก่ามาอยู่ที่เดียวกันที่ส่วนกลาง	 (รู้จักตัวตน	 1	 คน	 1	 profile)	 บริหารจัดการ 

อย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้จักนิสิตเก่าได้ในเชิงคุณภาพ	 น�าเสนอสิ่งดี	 ๆ	 จากมหาวิทยาลัยได้ตรงใจนิสิตเก่า	 

น�าเสนอโอกาสการมีส่วนร่วมได้ตรงตามความสนใจ	 เพื่อให้มาร่วมพัฒนาบัณฑิตทั้งทางวิชาการ	 งานวิจัย	

จรรโลงศลิปวฒันธรรม	และสร้างเครอืข่ายความเข้มแข็งทางการงาน	มหาวิทยาลัยจะท�าอะไรกไ็ม่ขาดนิสิตเก่า	 

เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในมิติต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ	 มีระบบและนโยบายต่าง	 ๆ	 รองรับ 

เหมือนนิสิตปัจจุบัน	เปิดใช้ระบบเมื่อ	28	กันยายน	2563	เพื่อรองรับการลงทะเบียนนิสิตเก่า

	 2.5	กิจกรรมที่น่าสนใจ

  	 พานสิติปัจจบุนัศึกษาและดงูานที	่บรษิทั	นนัยาง	เทก็ซ์ไทล์	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่10	พฤศจกิายน	2562

  	 ประสานงานระหว่างผู้บริจาครายใหญ่	กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	โดยน�าคุณแจ็ค	มินทร์	อิงค์ธเนศ	ผู้ก่อตั้ง	บริษัทเอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมคณะ	

เข้าพบอธิการบดี	และจัดประชุมความร่วมมือ	เมื่อวันจันทร์ที่	31	สิงหาคม	2563

3	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 การบริหารจัดการทรพัย์สนิทางปัญญาของมหาวทิยาลยัด�าเนนิการผ่านสถาบนัทรัพย์สนิทางปัญญา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น	 การให้บริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	

และการอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม	

	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2563	 จ�าแนกเป็น	 2	หัวข้อ	 คือ	 1.1	 การให้บริการคุ้มครอง

ทรพัย์สนิทางปัญญา	และ	1.2	การอนญุาตให้ใช้สทิธแิละสนบัสนนุงานวจิยัสูอ่ตุสาหกรรม	โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้
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	 3.1	การให้บริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

	 ให้บริการแก่คณาจารย์	นักวิจัยของจุฬาฯ	ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	สรุปได้ดังนี้

จ�านวนเรื่อง สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การออกแบบ

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ รวม

ได้รับจดทะเบียน 9 41 11 9 70

ยื่นค�าขอ 21 172 61 9 263

	 3.2	การอนุญาตให้ใช้สิทธิและสนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม	

	 	 3.2.1	ตรวจสอบ	 จัดท�าและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/สัญญาร่วมวิจัยและ 

พัฒนา	21	สัญญา	

	 	 3.2.2	ตรวจสอบ	 จัดท�าและลงนามในสัญญาพิสูจน์เทคโนโลยี/จัดส่งผลิตผลที่ได้จาก 

งานวิจัย	9	สัญญา	

	 	 3.2.3	ตรวจสอบ	จดัท�าและลงนามในสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธ/ิถ่ายทอดเทคโนโลยี	10	สญัญา	

	 	 3.2.4	ตรวจสอบ	และจดัท�าบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื	และสญัญาประเภทอืน่	ๆ	30	ฉบบั

4	สถาบันภาษาไทยสิรินธร

	 4.1	การจัดท�าแบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

	 สร้างข้อสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย	 245	 ข้อ	 จัดชุดข้อสอบที่ได้มาตรฐาน	 16	 ชุด	 ส�าหรับ 

นสิติจฬุาฯ	2	ชดุ	และบคุคลทัว่ไป	14	ชดุ	จดัอบรมพฒันาคุณภาพผูต้รวจและวธิกีารตรวจให้เป็นมาตรฐาน	16	ครัง้	

	 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษา 

ต่างประเทศ	5	แห่ง	ในต่างประเทศ	3	แห่ง	คอื	ศนูย์ไทยศกึษามหาวทิยาลยัยนูนาน	ประเทศจนี	มหาวทิยาลยั

คันดะนานาชาติศึกษา	ประเทศญี่ปุ่น	และมหาวิทยาลัยเกาสง	ไต้หวัน	และในประเทศ	2	แห่ง	คือ	โรงเรียน

นานาชาติคอร์นคอร์เดียน	และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 4.2	การจัดการศึกษา

	 เปิดสอนรายวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยให้แก่นิสิตจุฬาฯ	 ทั้งแบบในชั้นเรียนและ

แบบอิเล็กทรอนิกส์	 แบ่งเป็นรายวิชา	 การเขียนย่อหน้า	 (แบบอิเล็กทรอนิกส์)	 มีผู้ลงทะเบียน	 1,425	 คน	 

การอ่านภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา	 (แบบอิเล็กทรอนิกส์)	683	คน	และการเขียนภาษาไทยในที่ท�างาน	

(แบบชั้นเรียน)	64	คน
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	 4.3	การวิจัย

	 จัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการทดสอบ	 งานวิจัยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จม	ี 

4	 รายการ	 แบ่งเป็น	 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 1	 รายการ	 และโครงการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการทดสอบ	3	รายการ

	 4.4	การบริการวิชาการ

	 	 4.4.1	 การอบรม	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	รวม	6	โครงการ	มีผู้เข้ารับการอบรม	151	คน	และจัด

อบรมให้หน่วยงานภายนอกจ�านวน	1	โครงการ	ได้แก่	 โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมาย

ติดต่องานและการเขียนรายงานการประชุม	ให้ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

	 	 4.4.2	 การบรกิารด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย	รวมจ�านวน	1,329	คน	จ�าแนกเป็น	

    	นิสิตจุฬาฯ	 แรกเข้า	 (ลงทะเบียนวิชาการเขียนย่อหน้า)	 และนิสิตก่อนส�าเร็จ 

การศึกษา	1,066	คน

    	ส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่	จ�านวน	112	คน	

    	ส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ	151	คน	ในจ�านวนนี้จัดสอบที่ญี่ปุ่น	

50	คน

	 	 4.4.3	 การบริการโครงการ	และงานอื่น	ๆ	อาทิ

    	โครงการ	“จ้างจดัท�าข้อสอบอตันยัวชิาภาษาไทยระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	และ

พัฒนาหลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตนัยเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 O-NET”	 

ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(สทศ.)	

    	โครงการ	 “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดท�าบทเรียน

เสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”	 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

    	ให้ความร่วมมอืกับมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีจัดท�าโครงการ	 “พัฒนาทักษะด้านภาษาไทย	 :	 กิจกรรมการพัฒนาความ

สามารถในการอ่านส�าหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ”

    	จดัท�าแอปพลเิคชนัแบบทดสอบทกัษะการอ่านส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่าง

ประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ	CU-TFL
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5	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวทีโลก

	 5.1	QS	World	University	Rankings	2020	:	TOP	100	Academic	Reputation

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัด	อันดับที่	96	ของโลก	และเป็นอันดับ	1	ของประเทศไทย	

ในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ	 (Academic	 Reputation)	 จากการจัดอันดับของ	QS	World	 

University	Rankings	2021	นบัว่าเป็นอนัดบัทีด่ทีีส่ดุทีม่หาวทิยาลัยในประเทศไทยเคยได้รับการจัดอนัดับ

	 การได้รับการจัดอันดับ	 1	 ใน	 100	 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในโลก 

เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ	 ผู้ประกอบการ	 และ 

สถาบันการศึกษากว่า	100,000	คนทั่วโลก	

	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	University	 Rankings	 2021	 โดย	Quacquarelli	

Symonds	(QS)	World	University	Rankings	รายงานผลเมือ่วนัที	่10	มถินุายน	2563	มสีถาบนัอดุมศกึษา

ร่วมการจัดอันดับ	1,604	แห่งจากทั่วโลก	พิจารณาข้อมูลจากตัวชี้วัด	6	ด้านที่จะมีการค�านวณค่าน�้าหนัก 

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป	ประกอบด้วยความมชีือ่เสยีงด้านวชิาการ	(40%)	การเป็นท่ียอมรับจากนายจ้าง	(10%)	

สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต	 (20%)	 ผลงานวิชาการต่ออาจารย์	 (20%)	 สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ	

(5%)	และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ	(5%)

	 ทั้งนี้	จุฬาฯ	ถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการครองต�าแหน่ง	Top	100	ของโลกด้านชื่อเสียง

ทางวิชาการ	 โดยการที่ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 เป็นผลจากการพัฒนาการเรียนการสอน

และงานวิชาการอย่างไม่หยุดนิ่ง	 เพื่อพัฒนาคนไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยปรับเปลี่ยน

สังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

	 การเป็นต้นแบบมหาวิทยาลยันวตักรรมเพือ่สงัคม	จฬุาฯ	มุง่ผลกัดนัพฒันา	3	แกนหลักให้ถงึขดีสดุ	 

คือ	 การพัฒนาผู้น�าแห่งอนาคต	 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง	 และการพัฒนาสังคม

อย่างยั่งยืน

	 การพัฒนาผู้น�าแห่งอนาคต	 (Building	 human	 capital)	 เสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตทุกคน	 

ให้มีคณุสมบตัพิร้อมเป็นพลเมอืงทีมี่คณุค่าของประเทศและโลก	มคีวามรูพ้ืน้ฐานเชงิวชิาการ	มทีกัษะทนัสมยั 

ของศตวรรษที่	 21	 มีจิตสาธารณะ	 และมีความเป็นผู้น�า	 รวมถึงมีสมรรถนะในการแข่งขันแก้ปัญหาของ 

สังคมโลกที่ซับซ้อน	รู้จักคิด	สงสัย	หลอมรวม	และกล้าที่จะท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง	 (Boosting	 innovations	and	knowledge)	

นวตักรรมของจุฬาฯ	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์	แก้ปัญหาของสงัคมได้จรงิ	น�าองค์ความรูม้าสร้างนวตักรรม

อย่างเป็นระบบ	เป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม	และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์	โดยสร้างรากฐานนวัตกรไทยด้วย

การเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์รวมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศ	
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และเป็นพื้นที่ส�าหรับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่	ๆ 	และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

	 การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	 หรือ	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 เป็นหลักคิด 

ในการด�าเนินนโยบาย	 เป็นการยกระดับการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	 

โดยเร่ิมต้นการพฒันาอย่างย่ันยนืด้วยการจดัการส่ิงแวดล้อม	สาธารณปูโภค	และการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	 

และขยายขอบเขตไปสู่การยกระดับงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลัก	 SDGs	 และการท�างานในเชิงโครงสร้าง

นโยบายของมหาวิทยาลยั	โดยเฉพาะในด้านเมอืงและถ่ินฐานมนษุย์อย่างยัง่ยนื	(SDG	11)	การปลูกจิตส�านกึ

ด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	(SDG	12)	
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	 5.2	QS	Asia	University	Rankings	2021	:	TOP	50

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในเอเชีย	ประจ�าปี	2021	โดย	QS	

Asia	University	Rankings	เป็นมหาวิทยาลัย

	 อันดับ	43	ของเอเชีย	

	 อันดับที่	208	ของโลก

	 อันดับ	1	ของประเทศไทย	ติดต่อกันเป็นปีที่	12	

	 ทัง้นี	้ผลการจดัอนัดบัในรอบ	4	ปีทีผ่่านมา	(ตัง้แต่ปี	2018	–	2021)	จฬุาฯ	มอีนัดบัทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 

และยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ	 1	 ของประเทศไทยต่อเนื่องมานับต้ังแต่ปี	 2009	 

ซึ่งในปีนี้จุฬาฯ	ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วถึง	39	อันดับ	

โดยในการจัดอันดับปี	2020	จุฬาฯ	ได้รับการจัดอันดับที่	45	ของเอเชีย	อันดับที่	247	ของโลก

	 โดยได้คะแนนระดับสูงในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ	 (Academic	 Reputation)	 อยู่ใน 

อันดับที่	22	ของเอเชีย	ด้านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ	(International	Research	Network)	ซึ่งวัดจาก

ข้อมูลจากการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศในฐานข้อมูล	 Scopus	 อยู่ในอันดับที่	 26	 และด้าน 

การได้รับการยอมรับจากนายจ้าง	(Employee	Reputation)	อยู่ในอันดับที่	29	

	 การจดัอนัดบั	QS	Asia	University	Rankings	2021	พิจารณาจากตัวชีว้ดัหลัก	11	ด้าน	ในสัดส่วน

น�้าหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน	ประกอบด้วย	ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ	 (30%)	 การเป็นที่ยอมรับ

จากนายจ้าง	 (20%)	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต	 (10%)	 เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ	 (10%)	การอ้างอิง 

ต่อผลงานวิชาการ	 (10%)	 ผลงานวิชาการต่ออาจารย์	 (5%)	 อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก	(5%)	สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ	(2.5%)	สัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ	(2.5%)	สัดส่วน

ของนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ	(2.5%)	สัดส่วนของนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ	(2.5%)
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	 5.3	The	Times	Higher	Education	University	Impact	Rankings	2020	:	

 บทบาทในการพัฒนาระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่	 1	 ของประเทศไทย	 และท่ี	 45	 ของโลก 

ด้านบทบาทในการพัฒนาระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน	ในการประกาศผลการจัดอันดับของ	The	Times	

Higher	Education	University	Impact	Rankings	2020	(THE	University	Impact	Rankings	2020)	

ซึ่งเป็นการประเมินบทบาทและคุณูปการของมหาวิทยาลัยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	

ของสหประชาชาติ

	 ความยั่งยืนของระบบนิเวศทางบกหรือ 

ชวีติบนปฐพ	ี(Life	on	Land)	เป็นเป้าหมายการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนืข้อที	่15	ตามกรอบด�าเนนิงานด้านการพัฒนา

ของสหประชาชาติ	 และในการประเมินโดย	 THE	

University	Impact	Rankings	2020	จะพิจารณา 

จากผลงานทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ของมหาวทิยาลยั	 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทางบก	 

การบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ	 

ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	 

และความมั่นคงทางอาหารและแหล่งน�้า

	 ในภาพรวมจุฬาฯ	ได้คะแนนรวม	76.9	จาก	100	คะแนน	จัดอยู่ในอันดับ	6	ของอาเซียน	และ 

อยู่ในช่วงชั้นคะแนนที่	101	-	200	ของโลก	ซึ่งในปีนี้	มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	766	สถาบัน	จาก	85	ประเทศ 

ทั่วโลกที่เข้าร่วม	

	 นอกจากนีจ้ฬุาฯ	ได้รบัการจดัอนัดบัท่ี	87	ของโลกในบทบาทเร่ืองการบริโภคและการผลิตทีย่ัง่ยนื	

(SDG	 12)	 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่	 101	 –	 200	 ของโลก	 ในบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืน	 

ด้านสขุภาพและสุขภาวะทีด่	ี(SDG	3)	ด้านเมอืงและถิน่ฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน	(SDG	11)	และด้านความร่วมมอื 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDG	17)

	 ท้ังนี้	 ได้จัดท�าเว็บไซต์	 www.sustainability.chula.ac.th	 เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางในการ 

น�าเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนท้ัง	 

17	ข้อ	โดยแบ่งเป็น	4	บทบาทหลัก	คือ	การเรียนการสอน	การวิจัย	นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใน

มหาวิทยาลัย	และการเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก	
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6	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ

	 ในโอกาสท่ีสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรนัซสิ	เสดจ็เยอืนราชอาณาจกัรไทยอย่างเป็นทางการ	ระหว่าง
วันที่	 20	 –	 23	 พฤศจิกายน	 2562	 ตามค�าเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย	เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ	350	ปีแห่งการสถาปนามสิซงัสยาม	(ค.ศ.	1669	–	2019)	 
ครบรอบ	50	ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน	(ค.ศ.	1969	–	2019)	
	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส	 เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษต่อคณะผู้น�าศาสนาต่าง	 ๆ	 และ
ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ในหวัข้อ	สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสนัติสขุ	“Building	Bridges	
for	 Peace	 and	Understanding”	 ความสมัครสมานสามัคคี	 ให้เกียรติแก่ทุกคนจะเป็นแรงบันดาลใจ	 
เพือ่ส่งเสรมิความเป็นครอบครวัมนษุยชาต	ิและการอยูร่่วมกันอย่างสนัติ	ในวนัศกุร์ที	่22	พฤศจิกายน	2562	
เวลา	15.15	–	16.15	น.	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยทรงแสดงปาฐกถาเป็นภาษาสเปน	
และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ	พร้อมหูฟัง	
	 โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 อาร์ชบิชอป	 แห่งเขตศาสนปกครอง
กรุงเทพฯ	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์	 ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑติ	เอือ้อาภรณ์	อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และบชิอบ	ยอแซฟชศูกัดิ	์สริสิทุธิ	์ 
ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมาและประธานกรรมาธิการฝ่ายเสวนาระหว่างศาสนา	 และ	 
คริสตศาสนสัมพันธ์ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ร่วมรับเสด็จ
	 มหาวิทยาลัยได้กราบทูลรายงานและถวายของที่ระลึกแด่พระประมุขแห่งพระศาสนจักร
โรมันคาทอลกิ	กราบทลูต้อนรบั	และมกีารแสดงจากคณะนกัร้องประสานเสียงจากหลากหลายกลุ่มศาสนา	
ประกอบด้วย	 คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 คณะนักร้องประสานเสียงมูโค่พอ	 
จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม	 จ.เชียงใหม่	 และคณะนักร้องประสานเสียง	 Al-Aman	 จากโรงเรียน 
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	ขับร้องเพลง	“Peace	Prayer”	ภายใต้การอ�านวยเพลงโดย	อาจารย์	ดร.ภาวศุทธิ์	
พิริยะพงษ์รัตน์
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	 โดยมคีณาจารย์	บคุลากร	นสิติจุฬาฯ	และนสิิตเก่าจฬุาฯ	ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมรบัฟัง 

ปาฐกถาตามจ�านวนความเหมาะสม	ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยั	ท�าการลงทะเบยีนผ่านระบบเข้าสูพ่ืน้ที	่

และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามการถ่ายทอดสดปาฐกถาได้ทางเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

FB:	Chulalongkorn	University	หรือ	FB:	Pope	Visit	Thailand

7	การด�าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19

	 จากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มี

บทบาทในการด�าเนนิงานเพือ่สงัคม	และการบรหิารจดัการสถานการณ์ของมหาวทิยาลยัเพือ่นสิติและบคุลากร	 

ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ	2563	(1	ตุลาคม	2562	–	30	กันยายน	2563)	ดังนี้

	 7.1	บทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 จากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ม ี

การด�าเนินงานเพื่อสังคม	 มีนวัตกรรมโดดเด่น	 มีบทบาทในเรื่องการผลิตวัคซีน	 มีกิจกรรมการให้ความรู ้

ที่เกี่ยวข้อง	 การส่งมอบและบริจาคสิ่งของปัจจัย	 ดังมีตัวอย่างส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย	 

ประชาคมจุฬาฯ	และผู้เกี่ยวข้องร่วมช่วยกัน	ดังนี้

 นวัตกรรมสู้ภัยโควิด

	

	 COVID-19	(CU-RoboCovid)

	 หุน่ยนต์พฒันาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	จฬุาฯ	เพือ่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัแพทย์	และช่วยลด 

ความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสผู้ป่วย	มีรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่
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	 ปิ่นโต	 คือ	 หุ่นยนต์ส่งของ	 (Delivery	 Robot)	 ลักษณะคล้ายถาดเข็นของ	 ช่วยส่งอาหารและ

เวชภัณฑ์จากระยะไกล

	 นินจา	คือ	หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล	(Telepresent	Robot)	ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย	ช่วยบันทึก

สัญญาณชีพต่าง	ๆ	เช่น	ความดัน	ชีพจร	อุณหภูมิ

	 กระจก	คือ	หุ่นยนต์สื่อสารที่สามารถกดเรียกแล้วพูดคุยกับพยาบาลได้ทันที

	 Chula	COVID-19	Strip	Test	Service

	 นวตักรรมระบบบรกิารตรวจคัดกรองภูมคิุม้กนั	COVID-19	ด้วยชุดตรวจ	Strip	test	รูผ้ลใน	10	นาที	 

ท่ีผสานเทคโนโลยี	 4.0	 ช่วยประเมินความเสี่ยงและส่งต่อ-ติดตามอาการผู้ป่วย	 เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

ให้ได้รับการตรวจ	CPR	ได้เร็วขึ้น

	 หน้ากากป้องกันใบหน้า	(Face	Shield)	ดีไซน์ใหม่

	 Face	Shield	ดีไซน์ใหม่	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติ	โดยตัววัสดุโครง

ท�าจาก	PP+TPE	ที่มีน�้าหนักเบาใส่สบาย	สามารถน�ามาท�าความสะอาดด้วยน�้าสบู่ได้	 แผ่นใสท�าจากแผ่น	

PET	เคลือบ	Anti-fog	ลดการเกิดฝ้าระหว่างใช้งาน

	 Shield+	Protecting	Spray	สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย

	 สเปรย์ช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19	และกันฝุ่น	PM	2.5	จากคณะเภสัชศาสตร์	สามารถฉีดลงไปบน

หน้ากากผ้า	สเปรย์จะสามารถเชือ่มต่อกบัเส้นใยผ้า	ให้สามารถกรองอนภุาคเลก็	0.3	ไมครอน	เพิม่ข้ึน	83%

	 ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย

	 เป็นตู้อคลิลิกใส	 นวัตกรรมจากคณะแพทยศาสตร์	 เพ่ือลดการสัมผัสเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยขณะท่ี

บคุลากรทางการแพทย์เก็บสิง่ส่งตรวจ	ภายในตูม้เีครือ่งดดูอากาศผ่าน	HEPA	Filter	 เกรดทีด่ทีีส่ดุเท่าทีมี่อยู่ 

ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กเท่าไวรัสได้	 99.995%	 การฆ่าเชื้อด้วยหลอด	 UV-C	 ท�าให้ไวรัส 

หมดความสามารถในการก่อโรค

	 เครื่องพ่นละอองไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	VQ20	และเครื่อง	VQ20+HP35

	 พ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า	 5	 ไมโครเมตร	 ท่ีล่องลอยในอากาศได้นาน	 

การระเหยของน�้าท�าให้เกิดละอองนาโนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 และไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด	์ 

ท�าหน้าที่ฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว	 ซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 “LUNG	CARE”	Application

	 แอปพลิเคชันโดยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์	 และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ท่ีจะช่วย

ประเมินคุณภาพของปอด	 ตรวจวัดประสิทธิภาพของปอดด้วยการเป่าลมผ่านสมอลล์ทอล์ค	 หรือช่อง

ไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
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	 “Willing”	Application	เพื่อการแบ่งปัน

	 แอปพลเิคชนัเพือ่สร้างเสรมิสงัคมแห่งการแบ่งปัน	จากคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีทีจ่ะช่วย

เป็นตัวกลางให้ทั้ง	“ผู้ให้”	และ	“ผู้รับ”	เพื่อจับคู่ผู้ให้และผู้รับบริจาคได้ตรงความต้องการ

	 การทดสอบมาตรฐานชุด	PPE	เพื่อการใช้งานส�าหรับแพทย์ในห้อง	ICU	COVID

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	พัฒนาการทดสอบมาตรฐานชุด	PPE	เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งาน

ได้อย่างปลอดภัย

	 การผลิตวัคซีนป้องกัน	COVID-19	จากใบพืช	โดย	“ใบยา	ไฟโตฟาร์ม”	

	 เป็นวคัซนีป้องกนั	COVID-19	จากใบพชืตระกลูยาสูบ	สปีชส์ี	“N.	benthamiana”	ซึง่เป็นนวตักรรม

จากบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยท่ีได้รับการบ่มเพาะจาก	 CU	 Innovation	 Hub	 ได้รับความร่วมมือ 

จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่ร่วมสนับสนุนให้ทีมวิจัยของบริษัท	 ใบยา	 ไฟโตฟาร์ม	 ซ่ึงเป็นอาจารย์จาก 

คณะเภสัชศาสตร์	 อันจะเป็นวัคซีนซึ่งสามารถผลิตตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการภายในประเทศได้ส�าเร็จ	 

เพือ่ความย่ังยนื	พ่ึงพาตวัเองได้	ทุกข้ันตอนของการพฒันาวคัซนี	ได้มกีารวางแผนหารอืร่วมกบัสถาบนัวคัซนี

แห่งชาติ	องค์การอาหารและยา	 (อย.)	และคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาฯ	 เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

ตามมาตรฐานที่สามารถใช้เพ่ือการวิจัยในมนุษย์	 ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนว่าตอนนี้ได้ผ่าน 

การทดสอบในหนูและในลิงแล้ว	ผลการทดสอบวัคซีนใบยาโดยฉีดในลิงและหนู	พบว่าระดับของการยับยั้ง

ไวรสันัน้ค่อนข้างสงู	สามารถท่ีจะกระตุน้ภูมคิุม้กนัและได้ผลค่อนข้างดี	เทยีบกบัวคัซีนทีผ่ลติในต่างประเทศได้ 

อยู่ระหว่างการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
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การพัฒนาวัคซีน	ChulaCov19	

	 เป็นวัคซีนชนิด	 mRNA	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับการอนุมัติ	 ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วใน 

หลายประเทศ	และให้ใช้ในประชาชนทัว่ไปในบางประเทศแล้ว	เช่น	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	และนวิซีแลนด์	

ซึ่งวัคซีน	mRNA	เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความรวดเร็ว	สามารถพัฒนาเป็น

วัคซีนที่ใช้ในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 

การกลายพันธุ์ของไวรัส

	 โดยด�าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19	 ศูนย์วิจัยวัคซีน	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	

โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ทุนศตวรรษท่ีสอง	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ	 กองทุนบริจาควิจัยวัคซีน	

สภากาชาดไทย	 และความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	

กระทรวงสาธารณสุข	

	 วัคซีน	 ChulaCov19	 เป็นการคิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยจากความร่วมมือสนับสนุน

โดยแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดคนเทคโนโลยีนี้คือ	 Prof.Drew	Weissman	 มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย	

วัคซีน	 ChulaCov19	 ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (โดยไม่มี 

การใช้ตัวเชื้อ)	 ซึ่งเม่ือร่างกายได้รับช้ินส่วนของสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วนี้เข้าไป	 จะท�าการสร้างเป็นโปรตีน 

ที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้น	 (spike	 protein)	 และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไวเตรียมต่อสู้กับ

ไวรัสเมื่อไปสัมผัสเช้ือ	 เมื่อวัคซีน	mRNA	ท�าหน้าที่ให้ร่างกายสร้างโปรตีนแล้ว	 ภายในไม่กี่วัน	mRNA	นี้ 

จะถูกสลายไปโดยไม่มีการสะสมในร่างกายแต่อย่างใด

	 วัคซีน	ChulaCov19	มีความก้าวหน้าในการทดสอบในหนูทดลอง	และได้ทดสอบในลิงเข็มที่สอง	

ลิงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงและมีสุขภาพดี	พร้อมเดินหน้าทดสอบในอาสาสมัครต่อไป
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	 บริการคัดกรอง	ตรวจวิเคราะห์

 	 ศูนย์บรกิารสขุภาพแห่งจฬุาฯ	ให้บรกิารตรวจคดักรองส�าหรบัผู้ทีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้	COVID-19	 

ด้วยระบบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองโรค	 COVID-19	 แบบรวดเร็ว	 (Chula	 Covid-19	 Strip	 Test)	

ส�าหรับบุคลากรจุฬาฯ	และบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่	30	มีนาคม	2563

 	 ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

แอลกอฮอล์	 Ethanol,	 Isopropanol,	 n-Propanol	 และการปลอมปน	Methanol	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	

ส�าหรับหน่วยงานราชการและโรงพยาบาล	เพื่อสนับสนุนการการป้องกันการระบาดของ	COVID-19	
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 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับ	 คณะวิทยาศาสตร์	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ	 (ไบโอเทค)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์	 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	บริษัท	 รีเทล	บิซีเนส	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	และกลุ่ม	SOS	ร่วมตรวจสอบคุณภาพและ 

ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	ให้สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้อย่างปลอดภัย

 การพักฟื้น	 ISOLATION	UNIT	 ส�าหรับผู้มีอาการดีขึ้นจาก	 COVID-19	 เพ่ือแบ่งเบาภาระ	

โรงพยาบาลจุฬาฯ

	 เป็นความร่วมมอืของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	คณะแพทยศาสตร์	ส�านกังานจดัการ

ทรัพย์สินจุฬาฯ	 (PMCU)	 และ	 OZONE	 HOTEL	 สามย่าน	 ถือเป็นต้นแบบของการบริการรักษาให้กับ 

สถานพยาบาลอ่ืน	 ๆ	 เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในช่วงติดตามผลอย่างเป็นระบบ	 จนมั่นใจและ 

ให้ผู้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 เป็นตัวอย่างของโครงการที่ก่อประโยชน์สูงสุดสู่สังคม	 โดยเริ่ม

ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	2563

	 และได้รับการสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า	MuvMi	 จากบริษัท	 Banpu	Next	 โดยความร่วมมือกับ	

MuvMi	และ	P.	Library	Design	Studio	ในการใช้รถรับ-ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	ที่มีอาการดีขึ้นแล้ว	

จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยัง	OZONE	HOTEL	Samyan

	 การประชุม	สัมมนา	บรรยายให้ความรู้	

 	 จัดเวทีจุฬาฯ	 เสวนา	 คร้ังที่	 23	 เร่ือง	 “ตระหนัก	 ดีกว่า	 ตระหนก	 เรียนรู้	 และป้องกัน	 

โคโรนาไวรัส	2019”	เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส	2019

 	 คณะแพทยศาสตร์	 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 จัดการประชุมวิชาการ 

วาระพิเศษ	COVID-19	Lecture	Series	ครั้งที่	2	“Focusing	on	Severe	COVID-19”

 	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 เพิ่มบริการ	 “สายตรง	 ฟ	 ฟันกับทันตะ	 จุฬาฯ”	 ให้ค�าปรึกษา 

ปัญหาสุขภาพฟันและจองนัดหมายตรวจเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่เร่งด่วนฉุกเฉิน	ทางโทรศัพท์และทาง	Line

 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ให้ความรู ้	 รณรงค์ลดความเสี่ยง	 COVID-19	 ในสัตว์	 จากข่าว 

การตรวจพบเชื้อโควิด-19	ในสุนัขของครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19	ในประเทศฮ่องกง

 	 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต	 คณะจิตวิทยา	 (Center	 for	 Psychological	 Wellness)	 

จัดรายการสนทนา	Podcast	“เล่าสู่กันฟัง”	เรื่อง	“ชวนลูกเรียนรู้และปรับตัวในสถานการณ์	COVID-19”	

 	 ศูนย์ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมให้ความรู้เร่ืองหลักการใช้เจลแอลกอฮอล์

อย่างถูกต้อง

 	 นกัวชิาการจฬุาฯ	จากคณะนติศิาสตร์	คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช	ีวทิยาลยัประชากรศาสตร์	 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง	 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง	 (UddC-CEUS)	 จุฬาฯ	 

เสนอแนวทางรับมือ	New	Normal	ภายหลังวิกฤตโควิด-19	ในมิติต่าง	ๆ
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 	 การบรรยายโครงการ	 Virtual	 Training	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร	 :	 เปลี่ยนวิกฤต 
เป็นโอกาสรองรับสถานการณ์โรคระบาด	COVID-19
 	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	 น�าเสนอบทความเรื่อง	 “เครื่องช่วยหายใจของภาคธุรกิจ
ในภาวะวกิฤตโควดิ-19”	เพือ่เสนอมมุมองและแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกจิการ
 	 อธิการบดีร่วมรายการ	 “รวมพลังผู้น�าเข้มแข็ง	 COVID-19	 จะรอด	 หรือ	 ร่วง?”	 หาแนวทาง 
ในการรับมือภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	ในวันที่	20	เมษายน	2563
 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนา	 “ไฮโดรแอลกอฮอล์เจลจากโพลีเมอร์
ธรรมชาต	ิทีม่ส่ีวนผสมของอนุภาคพฤกษานาโนส�าหรบัล้างมอืฆ่าเชือ้”	ทดแทนการใช้คาร์โบพอล	(Carbopol)
 	 คณะแพทยศาสตร์	ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการหายใจเพื่อฟื้นฟูปอดจาก	COVID-19	โดยอาศัยวีดิทัศน์ฝึกหายใจขยายปอดสู้	COVID-19

	

การส่งมอบสิ่งของ	บริจาค	เงินสนับสนุน	ก�าลังใจ	

 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมกับบริษัท	 เมติคูลี่	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัท	 spin-off	 ของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	บริษัท	โฟโต้	เจอร์นี่	จ�ากัด	บริษัท	บีเอสวาย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มบริษัท

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป	 มอบอุปกรณ์การแพทย์ชุด	 PPE	 2,700	 ชุด	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพ่ือจัดสรรให้กับ 

โรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มอบ	“รถกองหนุน”	หรือ	รถความดันบวก	(positive	pressure)	และ	

“หุน่ยนต์ป่ินโต”	ให้โรงพยาบาลต�ารวจใช้ส�าหรบัการตรวจรักษาผู้ป่วยทีติ่ดเชือ้โควดิ-19	และส่งมอบให้แก่

สถาบันบ�าราศนราดูร
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 	 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	ฝ่ายมัธยม	จัดโครงการ	“สาธิตจุฬาฯ	ร่วมใจสู้ภัย	COVID-19”	เชิญชวน
ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันจ�าเป็นให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ท�าความสะอาดมือให้แก่มัสยิด
ในเครือข่ายของศูนย์ฯ	ในกรุงเทพมหานคร	33	แห่ง	มอบถุงยังชีพ	สเปรย์แอลกอฮอล์	และอุปกรณ์ป้องกัน
และฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์	COVID–19	ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส
 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มอบบทเพลง	 “อย่ายอมแพ้”	 เพ่ือส่งก�าลังใจและแสดงความห่วงใย 
แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน	ที่ก�าลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19	แทนคนไทยทุกคน
 	 คณะแพทยศาสตร์	ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	เพื่อเผยแพร่ความรู้	
ในเรื่องแนวทางตามมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยการจัดการศพผู้ป่วยโรคโควิด-19
 	 สถาบันวิจัยสังคม	ร่วมกับภาคีเครือข่าย	จัดงานเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ	เรื่อง	“งาน	ชีวิต	
และโรคระบาด	:	แรงงานนอกระบบในสถานการณ์โรคโควิด-19”
 	 ส�านกังานวทิยทรพัยากร	จดัการสมัมนาทางไกลจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ในหวัข้อ	
“AFDI-GDLN	 Global	 Knowledge	 Sharing	 Series	 on	 Anti-COVID-19:	 Webinar	 3:	 Global	 
economic	outlook	–	Covid-19.	An	analysis	of	ACCA’s	latest	Global	Economic	Conditions	survey”
 	 น้องใหม่จุฬาฯ	รุ่น	2516	จัดท�าหน้ากากอนามัยที่ท�าจากผ้า	บริจาคให้โรงพยาบาลต่าง	ๆ 	และ
จ�าหน่ายในรุ่นเพื่อน�ารายได้มาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลต่าง	ๆ	จ�านวน	4	เครื่อง	
 	 สภาสถาปนิก	ร่วมกับศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม	จุฬาฯ	จัดโครงการ	“ZERO	COVID”	 เพื่อให้
ความช่วยเหลอืด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลของรัฐ	พร้อมค�าแนะน�าการออกแบบสถานท่ีรองรบัผูป่้วย
จากเชื้อไวรัส	COVID-19
 	 ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ	จฬุาฯ	(PMCU)	ร่วมกบั	บรษิทั	Tusholdings	จ�ากดั	บรจิาคอปุกรณ์
ทางการแพทย์	ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 	 ชาวจุฬาฯ	 โครงการ	 “จุดเล็ก	 ๆ	 ที่เรียกว่ารัก”	 ร่วมจัดท�าหน้ากากผ้าแจกจ่ายแก่ชุมชน 
โดยรอบจุฬาฯ
 	 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	จุฬาฯ	มอบหน้ากาก	Face	Shield	ให้หน่วยงานต่าง	ๆ	
ในเขตพื้นที่อ�าเภอแก่งคอย	จ.สระบุรี	 ได้แก่	 โรงพยาบาลแก่งคอย	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
(รพ.สต.)	ในต�าบลต่าง	ๆ
 	 สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาฯ	มอบเงินสนบัสนนุ	1,000,000	บาท	ผ่านสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาฯ	เพื่อน�าไปใช้จัดหาชุด	Telepresence	ให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต	COVID-19
 	 หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	บัณฑิตวิทยาลัย	(CUTIP)	มอบสเปรย์และ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัยจ�านวน	 11,000	 ลิตร	 ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เพ่ือน�าไปแจกจ่าย 

ให้กับต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
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 	 วิทยาลัยประชากรศาสตร์	 เป็นผู้แทนทีมนักวิจัยของโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย	 (จุฬาอารี)	 ร่วมกับชุมชน	 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค	 100	 ชุดให้กลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัว 

ที่ตกอยู่ในภาวะยากล�าบาก	 ณ	 ชุมชนทรัพย์สินใหม่	 เขตวังทองหลาง	 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ 

ของโครงการ

 	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดท�าของที่ระลึก	 ร่มและถุงผ้าร่มลายดอกชงโค	 รายได้หลังหัก 

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ในการเป็นค่ายา	 เวชภัณฑ์	 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์	 และเพ่ือร่วมสมทบทุนกองทุนฉุกเฉินส�าหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ท่ีประสบปัญหาจาก 

ภาวะวิกฤต	COVID-19

	

	

	

	

	 7.2	การบริหารจัดการสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย

	 นับแต่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	 COVID-19	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ 

หลายประการ	 เพื่อรองรับสถานการณ์	 มุ่งให้ความส�าคัญกับชีวิตและความปลอดภัยของคณาจารย์	 นิสิต	 

บุคลากรจุฬาฯ	ทุกคนสูงสุด	 รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากร	 และระบบท่ีจ�าเป็นเพ่ือรองรับสถานการณ์	 ท้ังนี	้ 

มีมติคณะรัฐมนตรีให้สถานศึกษาปิดเรียนชั่วคราว	ตั้งแต่วันพุธที่	18	มีนาคม	2563

	 การบริหารจัดการ

	 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ของจุฬาฯ	 ซึ่งประกอบด้วยผู ้บริหารและผู ้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา	 เพ่ือก�าหนดแนวทาง	 

การปฏิบัติที่ชัดเจน	 และได้ออกประกาศเพื่อการส่ือสารและบริหารจัดการ	 โดยมีมาตรการในการป้องกัน

และควบคมุการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเน่ือง	โดยเป็นมหาวทิยาลยัแรกทีอ่อกประกาศห้ามนสิติและบคุลากร 

เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนวางแนวทางเฝ้าระวังอย่างชัดเจน
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	 มหาวิทยาลัยก�าหนดแนวทาง	แนวปฏิบัติ	มาตรการ	หรือวิธีการด�าเนินงานเกี่ยวกับ

 	 ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด	 หากเป็นผู้ที ่

เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

 	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	 COVID-19/ก�าหนดรายชื่อประเทศหรือเขต 

การปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค	 COVID-19/แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค	

COVID-19

 	 การปิดที่ท�าการเป็นการชั่วคราว

 	 จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา

 	 แนวทางการจัดการเรียนการสอน	การวัดและการประเมินผล

 	 การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค	COVID-19	ระบาด

 	 การยกเลิก	เลื่อน	หรือปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

 	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	COVID-19

 	 แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรอง	และเฝ้าระวังเชื้อโรค	COVID-19

 	 แจ้งเตือนและขอความร่วมมือเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค

 	 การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิล�าเนา

 	 ด�าเนินการตามแนวทาง	Social	Distancing	ด้วยการก�าหนดระยะห่างของการนั่งรับประทาน

อาหารในโรงอาหาร	จัดระเบียบการยืนในลิฟต์

 	 มาตรการเชิงรุกในการท�าความสะอาดก่อนและหลังการใช้พื้นที่ทุกครั้ง	 และจัดวางเจล

แอลกอฮอล์เพื่อให้บริการล้างมือก่อนเข้าสถานที่

	 การด�าเนินการจากการพบกรณีการติดเชื้อในประชาคมจุฬาฯ	

	 กรณีของการพบผู้ติดเชื้อ	 COVID-19	 และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	 (Patient	 under	 

Investigation)	 มหาวิทยาลัยได้เตรียมและด�าเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษา	 การติดตาม 

ผูส้มัผสัใกล้ชดิเพือ่ประเมนิความเสีย่ง	การปิดท�าการเพือ่ท�าความสะอาด	การสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชือ้ 

โดยการตรวจคัดกรอง	 หากพบการติดเชื้อมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตัวและ 

ดูแลการรักษา

	 ทั้งนี้	มีการพบผู้ติดเชื้อรายที่	1	(บุคลากร)	ในวันที่	15	มีนาคม	2563	พบผู้ติดเชื้อรายที่	2	(นิสิต)	

ในวันที่	22	มีนาคม	2563	พบผู้ติดเชื้อรายที่	3	(นิสิต)	ในวันที่	4	เมษายน	2563	พบผู้ติดเชื้อรายที่	4	(นิสิต)	

ในวนัท่ี	5	เมษายน	2563	และพบผู้ตดิเชือ้เป็นอาจารย์พเิศษท่ีไม่ใช่บุคลากรประจ�า	ในวนัที	่30	มนีาคม	2563	 

(ไม่ใช่บุคลากรประจ�าจึงไม่มีการนับรวมตัวเลขของจุฬาฯ)
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	 ทุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนิสิต

	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัให้การสนบัสนนุทนุการศกึษาและค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	รวมกว่า	500	ล้านบาท	 

เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจ�าเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส	COVID-19	ประกอบด้วย

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่าง	ๆ	 ในภาคการศึกษาปลาย	ปีการศึกษา	 2562	 และ 

ในปีการศึกษา	2563	ดังนี้

 	 ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย	รวม	31.6	ล้านบาท	แบ่งเป็น

	 	 o	 ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต	วงเงิน	30	ล้านบาท	 เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับ

การศึกษา	 และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบ	 เช่น	 ถูกเลิกจ้าง	 ถูกลดเงินเดือน	 มีรายได้สุทธิต่อ 

ครัวเรือนไม่เกิน	 25,000	 บาทต่อเดือน	 เริ่มตั้งแต่	 1	พฤษภาคม	2563	 เป็นต้นไป	สนบัสนนุคนละไม่เกนิ	 

10,000	 บาท	 ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต	 4,000	 คน	 และอาจขยายจ�านวนได้อีกตาม 

ความเดือดร้อนจ�าเป็น

	 	 o	 ทุนนิสิตช่วยงาน	 เพิ่มจากเติมเดิมอีก	

1.6	 ล้านบาท	 เพื่อสนับสนุนนิสิตให้มีงานท�าใน

มหาวิทยาลัย	 เน้นงานที่ท�าออนไลน์	 ได้ค ่าจ้าง 

ชัว่โมงละ	100	บาท	ไมเ่กนิ	500	บาทตอ่วนั	เริ่มตัง้แต่	

20	เมษายน	2563	เป็นต้นไป

	 	 สนับสนุนการศึกษาของนิสิต	 เ พ่ือ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับ

การศึกษา	ในปีการศึกษา	2563	รวม	475	ล้านบาท	

แบ่งเป็นทุนประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 o	 ทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี	 เพื่อยกเว ้นค ่าเล ่าเรียนและ 

ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิชวีติและค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาในปีการศึกษาหน้า	 โดยเพิ่มจากเดิมปีละ

ประมาณ	 3,000	 ทุน	 เป็น	 4,500	 ทุน	 เป็นเงินที่ 

เพิ่มขึ้น	120	ล้านบาท

	 	 o	 การลดค่าธรรมเนยีมการศึกษา	ส�าหรับหลกัสตูรพเิศษ	และหลกัสตูรทีม่กีารเก็บค่าธรรมเนยีม 

ที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ

	 	 o	 ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา	 ส�าหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา	 2563	 การลดค่า

ธรรมเนียมการศึกษา	และการลดค่าเล่าเรียน	รวมเป็นเงิน	355	ล้านบาท
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	 	 o	 ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส�าหรับนิสิตปริญญาโท/เอก	 จัดสรรเพ่ิมเติมจากเดิม	 142	 ทุน	 

รวมประมาณ	6	ล้านบาท	จะด�าเนินการในปีการศึกษา	2563

 	 สวัสดิการนิสิตหอพัก	 ได้ด�าเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า	 750	 คนในปีการศึกษา	 2562	 

ทีก่ลบับ้านเนือ่งจากสถานการณ์	COVID-19	โดยจ่ายเงนิค่าหอพกัคนื	50%	ส�าหรบันสิติหอพกัประเภทราย

เทอม	และยกเว้นเก็บค่าหอพัก	2	เดือน	(เมษายน	–	พฤษภาคม)	ส�าหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน	

รวมเป็นเงินประมาณ	3.5	ล้านบาท	และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการลดค่าหอพักในปีการศึกษา	2563	

เพิ่มเติม

 	 การสนับสนุน	SIM	Card	ส�าหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต	เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์

จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก	 ตามประกาศจุฬาฯ	 เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา	 ตั้งแต่	 23	

มีนาคม	 2563	 รวมจ�านวน	 SIM	 Card	 ที่มอบให้นิสิตประมาณ	 6,000	 ชิ้น	 ตามความเดือดร้อนจ�าเป็น 

และการร้องขอของนิสิต

 	 หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต	 (Chula	 Student	Wellness)	 ให้บริการให้ค�าปรึกษาออนไลน ์

ในกรณีที่นิสิตมีความกังวลโดยเฉพาะในประเด็นของ	COVID-19	โดยตรง

 	 ก�าหนดแนวทางในการดูแลด้านสวัสดิการของนิสิต	

	 	 o	 เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์เดิมของแต่ละบุคคล

	 	 o	 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต	 มอบสิทธิ์คุ ้มครองประกันชีวิต	 ไวรัส	 COVID-19	 ให้กับ 

นิสิตจุฬาฯ	ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	–	30	เมษายน	2563	

	 	 o	 เงินชดเชยรายวัน	 ๆ	 ละ	 1,000	บาท	 ไม่เกิน	 30	 วัน	 กรณีเสียชีวิต	 ช่วยเหลือเป็นวงเงิน	

100,000	บาท

	 	 o	 เงินสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ	แบ่งเป็น	กรณีเป็นผู้ป่วยโรค	COVID-19	และกรณีไป

ตรวจหาเชื้อฯ	จากสถานพยาบาลอื่น	หรือมีความจ�าเป็นเดือดร้อนจากผลกระทบ

	 	 o	 กรณีนิสิตเจ็บป่วยด้วยภาวะติดเชื้อหรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามอาการโรคติดเชื้อไวรัส	 

Covid-19	ภายนอกมหาวิทยาลัย	สามารถไปขอรับบริการตรวจรักษาได้ทุกโรงพยาบาล	โดยใช้สิทธิ์ผู้ป่วย 

ภาวะฉุกเฉิน
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	 การดูแลนิสิต	บุคลากร

	 ประกอบด้วยการด�าเนินการที่หลากหลาย	 ทั้งที่เป็นแนวทางในระดับมหาวิทยาลัย	 ส่วนงาน	 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	หรอืเป็นกจิกรรมและการรวมกลุม่เพือ่ร่วมแก้ไขสถานการณ์ของนสิติ	คณาจารย์	บคุลากร	

 	 สวสัดกิารบุคลากรเป็นประกนัแบบคุม้ครองการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	(COVID-19)	

ระยะเวลา	1	ปี	ตั้งแต่	1	เมษายน	2563	ถึง	31	มีนาคม	2564

 	 จัดตั้งโครงการ	 CU	 V	 Care	 จัดเตรียมห้องพักในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับบุคลากรและ 

นิสิตจุฬาฯ	 ที่ติดเชื้อ	 COVID-19	 พักฟื้นจากการติดเชื้อ	 COVID-19	 และผู้ท่ีเข้าข่ายการสืบค้นโรค	 

(Patient	under	Investigation	หรอื	PUI)	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาคมจฬุาฯ	

และลดปัญหาปัญหาเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ไม่เพียงพอ	 โดยมหาวิทยาลัยจะเตรียมคู่มือ 

การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพักอาศัย	 ซิมโทรศัพท์	 และของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันไว้ให้	 และศูนย์สุขภาวะ 

ทางจิต	คณะจิตวิทยา	จุฬาฯ	(Center	for	Psychological	Wellness)	เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 	 การผลติเจลแอลกอฮอล์	ส�าหรับนสิติ	บคุลากร	ในจฬุาฯ	เป็นการด�าเนินการโดยหลายหน่วยงาน

 	 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	น�านวตักรรมระบบสแกนคนเข้าออกโรงเรยีนอจัฉรยิะ	

“CUD	Thermal	Scan”	มาติดตั้งที่ประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าออกทุกประตูของโรงเรียน	

 	 ส�านักงานวิทยทรัพยากรให้บริการพิเศษจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ	EMS

 	 คณะจิตวิทยา	 จัดโครงการการปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่คณาจารย์	 บุคลากรของจุฬาฯ	 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 โดยมีรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์	 และ

ผ่านช่องทาง	Skype
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และรายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานอื่น	ๆ

ส�านักงาน

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
ส�านักงานมหาวิทยาลัย
ส�านักงานการทะเบียน
ส�านักงานวิทยทรัพยากร

วิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วิทยาลัยประชากรศาสตร์

คณะ/ส�านักวิชา

คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม
บูรณาการแห่งจุฬาฯ

สภามหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน

สถาบันการขนส่ง

สถาบันไทยศึกษา

สถาบนัวิจยัทรพัยากรทางน�า้

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ

และวิศวกรรมพันธุศาสตร์

สถาบันวิจัยพลังงาน

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันเอเชียศึกษา
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์
สถาบันภาษา

 พื้นที่ด�าเนินการ
 กรุงเทพมหานคร	:	 ถนนพญาไท	เขตปทุมวัน	
        น่าน	 :	 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์
	 	 	 	 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน
    สระบุรี	 :	 โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ	-	สระบุรี	
  นครปฐม	:	 ศูนย์ฝึกนิสิต	และโรงพยาบาลปศุสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
      ชลบุรี	:	 สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา	พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน	เกาะสีชัง
	 	 	 	 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต	เกาะสีชัง
 	 เชียงใหม่	:	 พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดาราภิรมย์
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563)

	 	สภามหาวิทยาลัย

	 พระราชบญัญตัจิฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พ.ศ.	2551	ก�าหนดให้สภามหาวทิยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด

ในการบริหารงาน	 มีอ�านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย	 รวมถึงก�าหนด 

เป้าหมาย	 วางนโยบาย	 และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย	 ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และประกาศ	 อนุมัติแต่งตั้ง	 ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

	 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ประกอบด้วย	นายกสภามหาวทิยาลยั	อปุนายกสภามหาวทิยาลัย	อธกิารบดี	กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย	 ประธานสภาคณาจารย์	 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์	กรรมการประเภทหวัหน้าส่วนงานทีเ่ป็นคณาจารย์	กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ�า	

กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานท่ีไม่ใช่คณาจารย์	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 และอาจแต่งต้ัง 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ดังนี้

 นายกสภามหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ประสิทธิ์	โฆวิไลกูล

	 (วาระเดิม	ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ)

 อธิการบดี 

	 ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 (วาระเดิม)

	 1.	 นางกาญจนารัตน์	ลีวิโรจน์	(ถึง	14	พฤษภาคม	2562)

	 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	(ถึง	30	พฤศจิกายน	2561)

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประพจน์	อัศววิรุฬหการ

	 9.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์

	 10.	 นายปรีชา	วัชราภัย

	 11.	 นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ

	 12.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีระศักดิ์	อุดมกิจเดชา

	 13.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.สุรินทร์	เศรษฐมานิต

	 14.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิรัช	อภิเมธีธ�ารง

 

 (วาระใหม่	ตั้งแต่	15	มิถุนายน	2563)

	 1.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ก�าจร	ตติยกวี

	 2.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	เข็มชัย	ชุติวงศ์

	 3.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.จรวย	บุญยุบล

	 4.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายสัตวแพทย์	ดร.ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร

	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ดนุชา	คุณพนิชกิจ

	 6.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ์

	 7.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช

	 8.	 ดร.ธาริษา	วัฒนเกส

	 9.	 รองศาสตราจารย์	ธิติพันธ์	เชื้อบุญชัย

	 10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประพจน์	อัศววิรุฬหการ

	 11.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ประสิทธิ์	โฆวิไลกูล
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	 12.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วีระศักดิ์	อุดมกิจเดชา

	 13.	 ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล

	 14.	 ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์

	 15.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.อมรา	พงศาพิชญ์

 ประธานสภาคณาจารย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ตุลย์	สิทธิสมวงศ์	

 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นายวิบูลย์	ฤกษ์ศิระทัย

 กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่เป็นคณาจารย์

	 1.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.นรินทร์	หรัิญสทุธกุิล	(ตัง้แต่	31	กรกฎาคม	2563)	 รองอธกิารบดี

	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุษกร	บิณฑสันต์	 	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

	 3.	 ศาสตราจารย์	ดร.พลกฤษณ์	แสงวณชิ	(ต้ังแต่	1	พฤศจิกายน	2562)	 คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เอก	ตั้งทรัพย์วัฒนา	 	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์

	 5.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประณฐั	โพธิยะราช	 ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ

	 	 (ตัง้แต่	29	พฤษภาคม	2562	วาระเดมิ	รองศาสตราจารย์	ดร.จกัรพนัธ์	สทุธรัิตน์	

	 	 ผู้อ�านวยการสถาบนัวจัิยสภาวะแวดล้อม)

 กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ�า

	 1.	 ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงดวงพร	วีระวัฒกานนท์

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชโยดม	สรรพศรี

	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร	

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เขมรัฐ	โอสถาพันธุ์	

	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรพล	แสงปัญญา

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าที่มิใช่คณาจารย์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อมร	เพชรสม	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปมทอง	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เจษฎา	แสงสุพรรณ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

	 (ตั้งแต่	27	มีนาคม	2563	วาระเดิม	รองศาสตราจารย์ดุษฎี	สงวนชาติ)
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	 	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	 (วาระเดิม)

	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปมทอง	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 รองอธิการบดี

	 3.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์เกียรติ	รักษ์รุ่งธรรม	 รองอธิการบดี

	 4.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล	 รองอธิการบดี

	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์พนา	ปีตธวัชชัย	 รองอธิการบดี

	 6.	 รองศาสตราจารย์	วันชัย	มีชาติ	(ถึง	ตุลาคม	2561)	 รองอธิการบดี

	 7.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุญไชย	สถิตมั่นในธรรม	 รองอธิการบดี

	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิศณุ	ทรัพย์สมพล	 รองอธิการบดี

	 9.	 ศาสตราจารย์	ดร.พิรงรอง	รามสูต	 รองอธิการบดี

	 10.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณัฐชา	ทวีแสงสกุลไทย	 รองอธิการบดี

	 11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยพร	ภู่ประเสริฐ	 รองอธิการบดี

	 12.	 อาจารย์	นายแพทย์	ดร.สรภพ	เกียรติพงษ์สาร	(ถึง	สิงหาคม	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 13.	 นายโภไคย	ศรีรัตโนภาส	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 14.	 รองศาสตราจารย์	ดร.แนบบุญ	หุนเจริญ	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 15.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุทธนา	ฉัพพรรณรัตน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 16.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ยิ่งยศ	อวิหิงสานนท์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 17.	 รองศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.กฤษ	อังคนาพร	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 18.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรภัทร์	อิงคโรจน์ฤทธิ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐชานนท์	โกมุทพุฒิพงศ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 20.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิตติศักดิ์	ธรรมาภรณ์พิลาศ	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 21.	 อาจารย์	ดร.อลงกรณ์	ปริวุฒิพงศ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 22.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัชรา	โพธิ์ไพฑูรย์	(ถึง	ตุลาคม	2561)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 23.	 รองศาสตราจารย์	ดร.คณพล	จันทน์หอม	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 24.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครเดช	ไชยเพิ่ม	(ถึง	ธันวาคม	2561)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 25.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยพัฒน์	หล่อศิริรัตน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 26.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนิศา	ตันติเฉลิม	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 27.	 รองศาสตราจารย์	เภสัชกร	ดร.วิทยา	กุลสมบูรณ์	(ถึง	กุมภาพันธ์	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 28.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สรายุทธ	ทรัพย์สุข	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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	 29.		 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.สมบติั	ตรปีระเสรฐิสขุ	(ตัง้แต่	ตลุาคม	2561)	 ผูช่้วยอธกิารบดี

	 30.	 อาจารย์	ดร.เจษฎา	ศาลาทอง	(ตั้งแต่	เมษายน	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 31.	 อาจารย์	ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท	(ตั้งแต่	กรกฎาคม	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 32.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธนะ	ติงศภัทิย์	(ตั้งแต่	กรกฎาคม	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 33.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พัชณิตา	ธรรมยงค์กิจ	(ตั้งแต่	กันยายน	2562)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

	 (วาระใหม่	ตั้งแต่	18	มิถุนายน	2563)
	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	(ตั้งแต่	18	พฤษภาคม	2563)	 อธิการบดี
	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	สถาปิตานนท์	 รองอธิการบดี
	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยพร	ภู่ประเสริฐ	 รองอธิการบดี
	 4.	 ศาสตราจารย์	ดร.จักรพันธ์	สุทธิรัตน์	 รองอธิการบดี
	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณัฐชา	ทวีแสงสกุลไทย	 รองอธิการบดี
	 6.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล	 รองอธิการบดี
	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปมทอง	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 รองอธิการบดี
	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์พนา	ปีตธวัชชัย	 รองอธิการบดี
	 9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิศณุ	ทรัพย์สมพล	 รองอธิการบดี
	 10.	 นางสุภาพร	จันทร์จ�าเริญ	(ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2563)	 รองอธิการบดี
	 11.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุทธนา	ฉัพพรรณรัตน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์	ดร.ศุภชัย	ชื่นจิตรวงษา	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 13.	 รองศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.กฤษ	อังคนาพร	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 14.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.ประวิตร	อัศวานนท์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรเนตร	อารีโสภณพิเชฐ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 16.	 อาจารย์	ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรประภา	นาควัชระ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 18.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณัฐชานนท์	โกมุทพุฒิพงศ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยพัฒน์	หล่อศิริรัตน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 20.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ	ทรัพย์สุข	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 21.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธนะ	ติงศภัทิย์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 22.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิตติศักดิ์	ธรรมาภรณ์พิลาศ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 23.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรพันธ์	จินตนาภักดี	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 24.	 ศาสตราจารย์	ดร.พัชณิตา	ธรรมยงค์กิจ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 25.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณี	ชีวินศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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	 26.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พัชสิรี	ชมภูค�า	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 27.	 ศาสตราจารย์	ดร.คณพล	จันทน์หอม	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 28.	 อาจารย์ศิรธัช	ศิริชุมแสง	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 29.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.สมบัติ	ตรีประเสริฐสุข	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 30.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรภัทร์	อิงคโรจน์ฤทธิ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 31.	 รองศาสตราจารย์	เภสัชกร	ดร.วันชัย	ตรียะประเสริฐ	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 32.	 นางสาวกัญญสร	ตัณศุภผล	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 33.	 นายโภไคย	ศรีรัตโนภาส	 ผู้ช่วยอธิการบดี
	 34.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกก์	ภทรธนกุล	(ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2563)	 ผู้ช่วยอธิการบดี

  ส่วนงาน

	 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เรื่อง	ส่วนงานของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2552	ที่ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาหน้า	70-74	เล่ม	127	ตอนพิเศษ	16	ง	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2553	ส่วนงาน	จ�าแนกเป็น	

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	ส�านักงานมหาวิทยาลัย	คณะ	ส�านักวิชา	วิทยาลัย	สถาบัน	ส่วนงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	ส�านักวิชา	วิทยาลัย	และสถาบัน

	 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย:	ผู้อ�านวยการ

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เจษฎา	แสงสุพรรณ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

	 (ตั้งแต่	1	มีนาคม	2563	วาระเดิม	รองศาสตราจารย์ดุษฎี	สงวนชาติ)

	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย:	ผู้อ�านวยการ

	 	 	 	 	 						-

	 คณะ:	คณบดี

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริเดช	สุชีวะ	 คณะครุศาสตร์

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรรณระพี	สุทธิวรรณ	 คณะจิตวิทยา

	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์	ดร.สุชิต	พูลทอง	 คณะทันตแพทยศาสตร์

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปารีณา	ศรีวนิชย์	 คณะนิติศาสตร์

	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปรีดา	อัครจันทโชติ	 คณะนิเทศศาสตร์

	 	 (ตั้งแต่	28	สิงหาคม	2563	วาระเดิม	ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	สถาปิตานนท์)

	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วราภรณ์	ชัยวัฒน์	 คณะพยาบาลศาสตร์
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	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิเลิศ	ภูริวัชร	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

	 8.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ	 คณะแพทยศาสตร์

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เภสัชกรหญิง	ดร.รุ่งเพ็ชร	สกุลบ�ารุงศิลป์	 คณะเภสัชศาสตร์

	 10.	รองศาสตราจารย์	ดร.เอก	ตั้งทรัพย์วัฒนา	 คณะรัฐศาสตร์

	 11.	ศาสตราจารย์	ดร.พลกฤษณ์	แสงวณิช	 คณะวิทยาศาสตร์

	 12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิทธา	พงษ์พิบูลย์	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 13.	ศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	เตชวรสินสกุล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 14.	ศาสตราจารย์	ดร.บุษกร	บิณฑสันต์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 15.	รองศาสตราจารย์	ดร.สิทธิเดช	พงศ์กิจวรสิน	 คณะเศรษฐศาสตร์

	 	 (ตั้งแต่	1	เมษายน	2563	วาระเดิม	ศาสตราจารย์	ดร.วรเวศม์	สุวรรณระดา)

	 16.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปิ่นรัชฎ์	กาญจนัษฐิติ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 17.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปาลนี	อัมรานนท์	 คณะสหเวชศาสตร์

	 18.	ศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.รุ่งโรจน์	ธนาวงษ์นุเวช	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 19.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุรเดช	โชติอุดมพันธ์	 คณะอักษรศาสตร์

	 	 (ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	วาระเดิม	ศาสตราจารย์	ดร.กิ่งกาญจน์	เทพกาญจนา)

 ส�านักวิชา:	คณบดี

	 1.	 รองศาสตราจารย์	นายสัตวแพทย์	ดร.คณิศักดิ์	อรวีระกุล		 ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร

	 วิทยาลัย:	คณบดี

	 1.	 ศาสตราจารย์	ดร.วิพรรณ	ประจวบเหมาะ	 วิทยาลัยประชากรศาสตร์

	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปราโมช	รังสรรค์วิจิตร	 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

	 	 (ตั้งแต่	29	สิงหาคม	2563	วาระเดิม	ศาสตราจารย์	ดร.สุวบุญ	จิรชาญชัย)

	 3.	 ศาสตราจารย์	ดร.สถิรกร	พงศ์พานิช	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 สถาบัน:	ผู้อ�านวยการ

 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.มาโนช	โลหเตปานนท์	 สถาบนัการขนส่ง

	 2.	 รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์	จิวากานนท์	 สถาบนัไทยศกึษา

	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อจัฉราภรณ์	เป่ียมสมบรูณ์	 สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน�า้

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นาตยา	งามโรจนวณชิย์	 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
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	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.กุลยศ	อดุมวงศ์เสร	ี สถาบนัวจิยัพลงังาน

	 6.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประณฐั	โพธิยะราช	 สถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ

	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จักรพนัธ์	สทุธิรตัน์	(ถงึ	18	พฤษภาคม	2563)	 สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม

	 8.	 อาจารย์	ดร.นฤมล	อรุโณทยัรอง	 สถาบนัวจิยัสงัคม

	 	 (ตัง้แต่	31	มกราคม	2563	วาระเดมิ	รองศาสตราจารย์	ดร.ประภาส	ป่ินตบแต่ง)

	 9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นวลน้อย	ตรรีตัน์	 สถาบนัเอเชียศกึษา

	 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	ส�านักวิชา	วิทยาลัย	หรือสถาบัน:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 คณบดี

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธรรมนูญ	หนูจักร		 บัณฑิตวิทยาลัย

	 ผู้อ�านวยการ

	 1.	 Professor	Ian	Fenwick,	Ph.D.	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เริงฤดี	มณีภัคธร	 สถาบันภาษา

	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อมร	เพชรสม	 ส�านักงานวิทยทรัพยากร

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.มานะ	ศรียุทธศักดิ์	 ส�านักงานการทะเบียน

ณ	30	กันยายน	2563
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	 เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
	 	 ส�านักบริหารวิชาการ
	 	 ส�านักบริหารวิจัย
	 	 ส�านักบริหารกิจการนิสิต
	 	 ส�านักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
	 	 ส�านักบริหารแผนและการงบประมาณ
	 	 ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
	 	 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม
	 	 ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 	 ส�านักบริหารระบบกายภาพ
	 	 ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
	 	 ศูนย์อาเซียนศึกษา
	 	 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
	 	 สถาบันภาษาไทยสิรินธร
	 	 ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
	 	 ศูนย์จุฬาฯ	-	ชนบท
	 	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
	 	 หน่วยงานวิสาหกิจในก�ากับของมหาวิทยาลัย	
	 	 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 สภาคณาจารย์
  คณะ/ส�านกัวชิา/วทิยาลัย/สถาบนั/ส่วนงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีมี่ฐานะเทยีบเท่า
	 รูปเล่มและภาพประกอบ
	 	 ศูนย์สื่อสารองค์กร
	 ผู้จัดท�า
	 	 ส�านักบริหารแผนและการงบประมาณ
	 ที่ปรึกษา
	 	 อธิการบดี	(ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์)
	 	 รองอธิการบดี	(ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.สมบัติ	ตรีประเสริฐสุข)
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารแผนและการงบประมาณ
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล

ผู้จัดท�า

ที่อยู่	254	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กทม.	10330

โทรศัพท์	0-2215-0871-3	โทรสาร	0-2215-4804	www.chula.ac.th
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โทรศัพท์		 0-2215-3555
E-mail	 pr@chula.ac.th
Website	 www.chula.ac.th
Facebook	 www.facebook.com/ChulalongkornUniversity
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Youtube	 www.youtube.com/user/chulauniversity
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