คำ�กร�บบังคมทูล(๑)
ของ
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออ�ภรณ์
อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ร�ยง�นกิจก�รของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๑
ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๑
ณ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุล�คม ๒๕๖๒
(ภ�คเช้�)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานกราบบั ง คมทู ล รายงานกิ จ การและผลการ
ดำาเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำาแนกตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดำาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมีนิสิตใหม่ จำานวน ๑๐,๑๖๐ คน
จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๖,๔๙๘ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ๓,๖๖๒ คน
มีนสิ ติ ทุกชัน้ ปีศกึ ษาอย่รู วมจำานวนทัง้ สิน้ ๓๗,๐๑๘ คน จำาแนกเป็นนิสติ ระดับปริญญา
ตรี ๒๕,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖ และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑,๖๓๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ จำานวนนิสติ รวมของมหาวิทยาลัยในปีนนี้ อ้ ยกว่าปีทแี่ ล้ว ๒๘ คน
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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มีหลักสูตรการสอนรวม ๔๔๒ หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๙๘ หลักสูตร จำาแนกตามระดับหลักสูตรได้เป็น หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๗๓ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ๓๖๙ หลักสูตร ในจำานวนนี้
ส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาโท ๒๑๑ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยได้ดาำ เนินงานในส่วนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาทิ
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ การดำาเนินการ Active Learning and
Lifelong Education การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรและวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชา
ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะของศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีการวางโครงสร้างทางเทคโนโลยีรองรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน และโดยที่สามารถมองเห็นทิศทางในอนาคต
ทางด้านกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเน้นการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ให้
นิสิตได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโครงสร้าง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลทุกพื้นที่
นอกจากนี้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นอาจารย์ นั ก วิ จั ย ในปี ที่ ผ่ า นมา ในลั ก ษณะ
Outbound ๙๓๕ คน และ Inbound ๖๗๐ คน แลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษา เสนอผลงานยังต่างประเทศ ๙๘๒ คน และรับนิสิตต่างชาติมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน
ทีจ่ ฬุ า ฯ ๑,๓๒๕ คน มีหน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรมและ incubator เพือ่ เปิดโอกาส
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตในรูปแบบ startup
การดำาเนินงานที่สำาคัญอีกประการ คือ การสนับสนุนทุนการศึกษา แบ่งเป็น
ทุนสำาหรับนิสิตขาดแคลน ๑,๗๑๕ ทุน เป็นเงิน ๔๙.๔ ล้านบาท ทุนทำาชื่อเสียง
เป็นเงิน ๒.๓ ล้านบาท และมีนสิ ติ ก้ยู มื เงินในกองทุนก้ยู มื ๔๖๒ คน เป็นวงเงินรวม
๒๓.๕ ล้านบาท ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุน ๑๔ ประเภท ครอบคลุม
ทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย การเสนอผลงาน รวมถึงการทำาวิทยานิพนธ์
ผลสำาเร็จในด้านการผลิตบัณฑิต ในปีที่ผ่านมามีนิสิตได้รับรางวัล ทำาชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทัง้ สิ้น ๖๗๓ รางวัล
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ผลการดำาเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมุ่งเป้าสร้างผลงานด้านวิชาการและด้านงานวิจัยที่มีลักษณะเป็น
การสร้างองค์ความรู้ การบูรณาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำาไปพัฒนา
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้
ในปีทผ่ี า่ นมานี้ มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการโครงการวิจยั ทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการใหม่
และโครงการต่อเนื่อง รวม ๑,๙๘๙ โครงการ เป็นวงเงินงบประมาณรวม ๒,๐๐๐
ล้านบาท ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยหลายด้าน เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งทิศทางที่ชัดเจน สร้างระบบสนับสนุน ได้แก่
มีการเพิ่มจำานวนกลุ่มนักวิจัยที่มีลักษณะการทำางานเป็นทีม ในลักษณะกลุ่ม
๓ ระดับ คือ กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (Special Task Force for Activating Research :
STAR) ๔๑ กลุ่ม หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit : RU) ๑๔๘ หน่วย และ
ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence : CE) ๔๐ ศูนย์ รวม ๒๒๙ หน่วย
การดำาเนินโครงการสร้างเสริมพลังจุฬา ฯ ก้าวส่ศู ตวรรษที่ ๒ ในส่วนส่งเสริม
การวิจัย ในรูปแบบชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เสริมสร้างทีมวิจัยด้าน Frontier
Research ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั กับนานาชาติ ด้วยทุน
International Research Forum เสริ ม พั น ธมิ ต รเชิ ง รุ ก กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ า
ของโลกในการผลิ ต นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอกร่ ว มกั น ในปี นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ดำ า เนิ น การอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรมในส่ ว นทุ น สำ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก และการทำ า วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก
(post-doctoral) สนับสนุนชุดโครงการที่น่าสนใจ เช่น ChulaAri เกี่ยวกับสังคมสูงวัย
โครงการเกี่ยวกับ Robotics โครงการมะเร็ง โครงการพัฒนาต่อยอดสมุนไพร
รางวัลผลงานการวิจยั ในปีนขี้ องมหาวิทยาลัย บุคลากรระดับอาจารย์และนักวิจยั
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ รางวัล จำาแนกเป็นรางวัลระดับนานาชาติ จำานวน ๓๖
รางวัล และรางวัลระดับชาติ จำานวน ๗๓ รางวัล
ผลการดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยให้บริการความรู้ทางวิชาการ จากความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อบริการ
สู่ สั ง คม กิ จ กรรมในรอบปี มี ก ารให้ บ ริ ก ารรวม ๓,๕๔๒ โครงการ นั บ ได้
๑๒๖,๑๔๕ ครั้ง มีผู้รับบริการ โดยประมาณ ๒.๗ ล้านคนหรือหน่วยงาน
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มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสังคมในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยจัดทำาโครงการ CHULA MOOC เป็นการเรียน
ออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ออกสู่
สังคม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างดี หลักสูตรที่ได้รับความนิยม อาทิ
โครงการ SPACE ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รออนไลน์ เ สริ ม ความรู้ ท างธุ ร กิ จ โดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ในปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยยังได้สอื่ สารข้อมูล ความร้ทู างวิชาการ และนำาเสนอ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการนำาเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ และการจัดเวทีจุฬาเสวนา ในหัวข้อ อาทิ “ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า”
“สัตว์โลกถูกคุกคาม : วาระรอการแก้ไข” “จุฬา ฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝ่นุ PM ๒.๕” เป็นต้น
นอกจากนี้ จุฬา ฯ ได้ก่อตั้ง Chulalongkorn University Innovation Hub
โดยสนับสนุนการสร้างทักษะของการเป็นผ้ปู ระกอบการด้านนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ
ทั้งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย สนับสนุนการพัฒนานิสิต และเปิดโอกาสแก่ประชาชน
ทั่วไป
ผลการดำาเนินงานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยถือว่างานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจสำาคัญที่ได้
ดำาเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งในรูปแบบกิจกรรมด้านการทำานุบาำ รุงศาสนา งานแสดงศิลปะ
และดนตรี และงานด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี รวมประมาณ ๕๘๕ โครงการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๓๐,๐๐๐ คน กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์จุฬา ฯ วาทิต พิธีไหว้ครูดนตรีไทย การแสดงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง
จุ ฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ร่วมร้องน้ อ งพี่ ซิ ม โฟนี จุ ฬ า ฯ” บรรเลงบทเพลงของ
มหาวิ ท ยาลัย ด้วยการเรียบเรียงบทเพลงสำ า หรั บ บรรเลงด้ ว ยซิ ม โฟนี เ ป็ น ครั้ ง แรก
โดยคณาจารย์และนิสติ เก่าซึง่ เป็นนักดนตรีทมี่ ชี อื่ เสียง นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์
ครัง้ ที่ ๖” ศิลปิน/ผ้จู ดั แสดงผลงาน โดยผ้บู ริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
สำานักบริหารศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางดนตรีตะวันตกที่ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ กว่า ๒๐ ครั้ง
ในปี นี้ มหาวิ ท ยาลั ย มี โ อกาสจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก อาทิ การบรรยายพิเศษ หลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP
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Talk) เรือ่ ง “พระราชพิธบี รมราชาภิเษก” โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
โครงการชาวจุฬา ฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การแสดงดนตรีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยชุดการแสดงดนตรีไทย
และดนตรีสากล
ส่วนการจัดทำาหนังสือเพือ่ เผยแพร่ความร้ใู ห้แก่ผทู้ สี่ นใจ เช่น การจัดทำาหนังสือ
“ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม” หนังสือโครงการ
รวบรวมผลงานศิ ล ปกรรม เล่ ม ๔ หนั ง สื อ “พิ พิ ธ ทั ศ นา” ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูลแก่ผู้ที่สนใจได้ โครงการพระไตรปิ ฎกศึ ก ษาซึ่ ง มี การจั ดทำ าเป็ น สื่ อ
การเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี ๒,๖๐๐ ปี”
มหาวิทยาลัยมีกจิ กรรมในลักษณะส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนร้ทู างวัฒนธรรม
เช่น โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ร่วมกับ กล่มุ มหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF
แห่งประเทศไทย การจัดงานวันภาษาฮินดีโลก เป็นต้น
นอกจากนี้ “อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ในสาขาโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ จาก World Landscape Architecture Awards
2019 (WLA) โดย “อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬา ฯ” เป็นตัวอย่างสวนสาธารณะใจกลาง
มหานครที่มีการจัดการพื้นที่และจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ส่ ว นการดำ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การที่ คำ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามยั่ ง ยื น
การจัดทำาโครงการในรูปแบบ zero waste มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง
กลมกลืนไปกับวิถีการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากร และต่อยอดสู่การเผยแพร่ เห็นผล
ที่น่าพอใจ ในรอบเวลาที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ UI
GreenMetric World University Ranking 2018 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ ๙๕
ของโลก และอันดับ ๓ ของประเทศไทย โดยได้คะแนนเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย
ในตัวชีว้ ดั ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการจัดการขยะ ด้านการขนส่ง
และด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
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ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผสู้ าำ เร็จการศึกษารวม ๙,๔๒๙ คน ประกอบด้วย
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ๔๘๑ คน มหาบัณฑิต ๒,๘๓๕ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕๒ คน
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ๒๔๗ คน ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ๕,๖๒๕ คน และ
อนุปริญญา ๑๘๙ คน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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