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การดำาเนินงานของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( 1 ตุลาคม ๒๕๕๖ – 31 มีนาคม ๒๕๕8 )

ปกหน้าด้านใน จากนายกสภามหาวิทยาลัย
  1.   ทิศทางแผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570)
  2.    แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
     พ.ศ. 2556-2559
  3.    ร่างแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน  
     ระยะ 15 ปี (2556 – 2570) 
  4.    กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2557  
      ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5.    การจัดตั้งสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยปรับฐานะจาก 
     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร 
  6.    การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ปีบัญชี  
      2556 และ 2557
  7.    การปรับระบบงานบริหารบุคคล: สายวิชาการและสายปฏิบัติการ  
       วิชาชีพ
  8.    การประเมินคุณภาพส่วนงานตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  9.    การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  10.  นโยบายและการดำาเนินงานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในส่วนภูมิภาค  
    และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  11.  ศูนย์ในกำากับของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสร้างผลผลิตหลัก
  12.  หน่วยงานวิสาหกิจในกำากับของมหาวิทยาลัย
  13.  ศูนย์ในกำากับของอธิการบดีที่ให้บริการและสนับสนุนมหาวิทยาลัย
  14.  นโยบายการจัดการทรัพย์สินด้านกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  15.  โครงการพัฒนาอุทยานจุฬาฯ 100 ปี บริเวณหมอน 37-38 และ  
    ถนนจุฬาฯ 100 ปี บริเวณจุฬาฯ ซอย 5
  16. การพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 54-55 (บางส่วน) และหมอน 56-57 
   สวนหลวง - สามย่าน 
  17. ความคืบหน้าโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2”
   รายชื่อคณะกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2556 -  
   31 มีนาคม 2558)
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  1. ทิศทางแผนยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 1๕ ปี  
  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๗0)

 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั ้ งคณะกรรมการจัดทำาแผนระยะยาว

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ“โครงการศึกษาข้อมูลทิศทางยุทธศาสตร์จุฬาฯ  

ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 – 2570)” ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีการรับฟังรายงานการศึกษา 

เป็นระยะ และในการประชุมครั้งที่ 751  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  สภามหาวิทยาลัย

ได้รับทราบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของโครงการดังกล่าว และมีมติมอบหมาย

ให้คณะกรรมการจัดทำาแผนระยะยาวฯ  ดำาเนินการร่วมกับสำานักบริหารยุทธศาสตร์และ 

การงบประมาณ เพื่อจัดทำาแผนกิจกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ โดยกำาหนดกรอบเวลาและกิจกรรมใน

เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  764 เม่ือวันที่  26 ธันวาคม 2556  

ฝ่ า ยบริ ห า ร ได้ เ สนอร่ า ง แผนยุ ท ธศาสตร์ จุ ฬ าล งกรณ์ มหาวิ ทย า ลั ย ระยะ  15  ปี   

(พ.ศ.2555 – 2570) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปราย เสนอความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง และในการประชุม คร้ังท่ี 766 เมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2557  

สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในหลักการตามร่างแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ระยะ 15 ปี และให้ฝ่ายบริหารนำาความเห็นในการประชุมไปประกอบการดำาเนินการต่อไป  

สรุปในสาระสำาคัญดังนี้ 

 วิสัยทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ปีข้างหน้า คือ “เป็นผู้นำาทางปัญญา แหล่งความรู้ 

แหล่งอ้างอิง ที่สร้างสรรศิลปวิทยา และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ 
8 ด้าน ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย เป้าหมายคือความเป็นเลิศในงานวิจัย  โดยมีกลยุทธ์ใน 

 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน มีการจัดระบบการบริหารจัดการงาน 

 วิจัยเชิงรุก ส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และความเป็นเลิศ 

 ทางวิชาการ นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ  

 และเชิงพาณิชย์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเรียนการสอน เป้าหมายคือการสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศ 

 ตอบสนองความต้องการของสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก คณาจารย์ 

 มีความรู้  ทักษะ และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี  

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ 
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 งานวิจัยเป็นพื้นฐาน เน้นการสร้างบัณฑิตท่ีเป็นคนสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ  

 มุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดยการสร้างหลักสูตรและกิจกรรม สร้างคลังความรู้ 

 ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี และมีการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ  

 รวมทั้งเปิดหลักสูตรร่วม ภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยอื่นท้ังในและต่างประเทศ

•	  ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการสังคม เป้าหมายคือการได้รับการยอมรับเป็นแหล่ง

วิชาการชั้นนำาในการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ

ชั้นนำาของอาเซียน เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางมรดกด้าน 

ศลิปวฒันธรรม โดยมกีลยทุธใ์นการสรา้งความแขง็แกรง่ดา้นบรกิารสงัคมเชงิรกุ บรูณาการ 

ขับเคล่ือนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเชิงรุกให้ เติบโตมั่นคง และมีกลยุทธ์ ในการ 

สร้างความโดดเด่นในการสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

•	 ยุทธศาสตร์ที่  4 โครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย การเรียน 

การสอน การบริการสังคม การพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์ของ 

มหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัย การบริการสังคม และการบริหาร

เชิงกลยุทธ์

•	  ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างองค์กรและการจัดการ การออกแบบโครงสร้างองค์กร 

เพ่ือความคล่องตัว ยืดหยุ่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างสมรรถนะขององค์กร 

ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ สร้างผลงานที่โดดเด่น การพัฒนาองค์กรก้าว 

สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ ได้รับมาตรฐานคุณภาพ

ระดับสากล และการพัฒนาลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน กลยุทธ์ทางการเงินแบบบูรณาการ กลยุทธ์การจัดหารายได้ การ

จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายและการลงทุน เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

กับความเสี่ยง และสร้างฐานะการเงินที่ยั่งยืนมั่นคง

•	  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล การเตรียมพร้อมด้านกำาลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นศูนย์กลางคนดีและเก่ง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพ และการเตรียมความพร้อมทางด้านกระบวนการ

โครงสร้างองค์กร

•	  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์และจัดการ

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยที่ได้

รับความชื่นชอบและยกย่อง



สำาหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 การมุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย 

การเรียนการสอน และการบริการสังคม เป็นภาพรวมยุทธศาสตร์ เพื่อนำาไปสู่การเป็น 

CU World Class National University

 สำาหรับยุทธศาสตร์ที่  2 การเรียนการสอน ยังมีเป้าหมายในการมุ่งสร้างบัณฑิต

ที่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กำาหนดสัดส่วนของนิสิตปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรีให้เหมาะสม โดยคงจำานวนนิสิตบริญญาตรี แต่เพิ่มนิสิตปริญญาโทแผน ก และ

ปริญญาเอกให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ิมจำานวนผลงานวิจัยและ

การอ้างอิง นอกจากนี้ ควรกำาหนดหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในระดับอาเซียน ในช่วง 5 ปีแรก

โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถแข่งขันได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้องมีหลักสูตรท่ีมีความโดดเด่นมากขึ้น ในสาขาวิชาอย่างน้อย 10 หรือ 

15 สาขาวิชา

 ทั้งนี้ การดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ 15 ปี (พ.ศ.2555 – 2570) กำาหนดให้

มีคณะกรรมการกำากับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย กับฝ่ายบริหาร

ที่จะทำาหน้าที่ขับเคลื่อนให้มีการดำาเนินการไปตามแผนที่กำาหนดไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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   ๒. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

      พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 748 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอนโยบายรวมท้ังแผนการพัฒนาต่อ 

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการเฉพาะกิจได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์และเสนอร่างแผน

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ต่อ 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 762 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยในการร่างแผน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการรับฟังความเห็นจากส่วนงานต่างๆ ตัวแทนประชาคมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี รวมทั้งได้พิจารณาสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วน

ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพิจารณาความ

ท้าทายในอนาคต ที่จะเกิดจากการแพร่หลายของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ระบบคลาวด์ และข้อมูลขนาดใหญ่ นำาไปสู่การกำาหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้าน ที่เน้น

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ การวิจัยและการบริหาร

จดัการ การพฒันาระบบเพือ่ตอบสนองผูใ้ชง้าน การปรบัปรงุระบบใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

อยา่งมปีระสิทธภิาพประสทิธผิล การปรบัปรงุกระบวนการทำางานและการเชือ่มโยงระบบสารสนเทศ

ที่สำาคัญเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจและการสร้างองค์ความรู้ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มี

ความพร้อมรองรับการใช้งานโดยคำานึงถึงเสถียรภาพ คุณภาพและความหลากหลายในการเข้าถึง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินการไว้ 6 ด้าน คือ

 1  ยทุธศาสตรด้์านการเรียนการสอน เพือ่ใหอ้าจารยส์ามารถนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต โดยโครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับได้

 2. ยทุธศาสตรด้์านการวจิยั เพือ่ใหม้เีครอืขา่ยความเรว็ทีเ่หมาะสม รองรบัการทำางาน

วิจัยในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้สาระความรู้ เอกสาร บทความ  

วิดิโอ  ที่สำาคัญต่างๆ อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และสามารถสืบค้นได้ทั่วไป

 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้การตัดสินใจต่างๆ ได้รับการ

สนับสนุนจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจอิเล็กทรอนิกส์

 5. ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหม้เีครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์ช่ือมตอ่ระบบภายใน



มหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาคของมหาวิทยาลัย และเช่ือมต่อกับภายนอกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 6. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลที่ดี ในด้านการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

สากล มรีะบบบรหิารความปลอดภยัของขอ้มลู และบคุลากรมคีวามพรอ้มและความสามารถทีเ่หมาะสม 

สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ

การดำาเนินยุทธศาสตร์ข้างต้น คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอให้มคีณะกรรมการกำากับ

ติดตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการในระดับคณะกรรมการย่อย 

ของสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน มีบทบาทหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบในการกำากับติดตามรับทราบความคืบหน้าของการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และรายงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย กับมีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และที่ได้รับมอบหมายจาก 

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ โดยในการเสนอแผนยุทธศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 น้ี ได้เสนอของบประมาณจำานวน 

154,860,000.- บาท

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559 อนุมัติวงเงิน

งบประมาณจำานวน 154,860,000.-บาท และเหน็ชอบให้แตง่ตัง้คณะกรรมการกำากบัตดิตามแผน

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 770 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  

ฝา่ยบริหารไดเ้สนอรายงานความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานแผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วา่

ในปีการศึกษา 2556 ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยมีอาจารย์ที่

นำาไปใช้ในรูปแบบต่างๆ กันประมาณ 883 คน หรือประมาณร้อยละ 30 มีรายวิชาที่นำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชส้นบัสนุนการเรยีนการสอน 2,666 วชิาหรอืประมาณรอ้ยละ 40 ในจำานวนนีมี้การ

ใช้ Blackboard ในวิชาบรรยายอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของวิชาบรรยายทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการเรียนการสอนด้วย Echo 360 โดยใช้ในรายวิชา 82 รายวิชา มีความ

คืบหน้าเกี่ยวกับการดำาเนินงานเรื่อง Digital Media Center และ e-Book ทั้งในรูปแบบ eBook 

format และ Interactive Book format.
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  3. ร่างแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ในระยะ 1๕ ปี (๒๕๕๖ – ๒๕๗0)

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 776 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 คณะ

กรรมการนโยบายการเงิน สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินใน 

ระยะ 15 ปี ในรูปแบบเค้าโครง โครงสร้าง และแนวทางการจัดทำาแผนการเงินระยะยาว  

ซึ่งในการจัดทำา ได้มีการวิเคราะห์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพฐานะการเงิน ความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ในระยะ 15 ป ี(2556 – 2570)  โดยมยีทุธศาสตรด์า้นรายจา่ย ยทุธศาสตรด์า้นรายได ้ยทุธศาสตร์

ด้านฐานะทางการเงิน พันธกิจ และปัจจัยเสี่ยงต่อรายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ด้านรายจ่าย

   (1) ยกระดับปริมาณและคุณภาพงานวิจัยที่แข่งขันได้ในระดับสากล

 (2)  ยกระดับบุคลากรด้านวิจัยและการเรียนการสอนสู่ระดับสากล

 (3)  ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนาและฐานะการเงิน 

 (4) ยกระดับประสิทธิภาพการใช้จ่ายและวินัยทางการเงินเพื่อรักษาเป้าหมาย  

  ทางฐานะทางการเงิน 

 ยุทธศาสตร์ด้านรายได้ 

 (1) ยกระดับความสามารถในการหารายได้จากทรัพย์สินทางการเงินในระดับ 

        มืออาชีพ  สร้างความมั่นคงทางทรัพย์สินและอัตราผลตอบแทน   

 (2)  ยกระดับความสามารถการหารายได้จากสำานักงานจัดการทรัพย์สินในระดับมืออาชีพ 

 (3)   ยกระดับความสามารถการหารายได้จากการบริจาคของนิสิตเก่าและ 

  ภาคส่วนสังคมต่างๆ  

 (4)  กำาหนดนโยบายและแผนงานในการจัดการดูแลรายได้จากการจัดการศึกษา  

  และจากงานวิจัยและบริการวิชาการให้เหมาะสมกับระดับคุณภาพ

 ยุทธศาสตร์ด้านฐานะการเงิน  

 (1) มีความปลอดภัยและความอยู่รอดทางการเงิน 

 (2) มีความสามารถในการสร้างการเติบโตของทรัพย์สินและรายได้ที่รองรับ 

  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ   

 (3)  มีความเป็นอิสระทางการเงิน ในการกำาหนดแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 (4)  มีความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน



 พันธกิจ

 (1)  รายได้จากสำานักงานจัดการทรัพย์สิน โดยให้ดำ า เนินงานอย่างมืออาชีพ  

กำาหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนเชิงพาณิชย์

 (2)  รายได้จากสินทรัพย์ทางการเงิน โดยให้กำาหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทน 

ไม่ตำา่กว่าอัตราเงินเฟ้อ +1% มีแนวทางการดำาเนินงานโดยการจัดสรรเงินลงทุนท่ีเหมาะสม

 (3)  รายได้จากการจัดการศึกษา โดยให้ปรับปรุงลำาดับ Ranking ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ให้สามารถกำาหนดค่าเล่าเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและการแข่งขัน

  (4) รายได้จากการบริจาค โดยให้กำาหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมรายได้จากด้านต่างๆ  

เช่น นิสิตเก่า / ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ รัฐบาล International Partner มีแนวทางการดำาเนินงานโดย

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ จัดทำาโครงการที่เป็นรูปธรรมในการระดมทุน พัฒนากิจกรรมระดม

ทุนจากนิสิตเก่า

 (5)  รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย โดยให้มีผลงานระดับ World Class / ได้รับ

การตีพิมพ์ระดับ First Tier

 ปัจจัยเสี่ยงต่อรายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 (1)  สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 (2)  ความต่อเนื่องของทีมผู้บริหารและการผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องในพันธกิจ  

  แต่ละด้าน  

 (3)  การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายในคณะ  

 (4)  ความคล่องตัวในการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรวดเร็ว 

  ในการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ทันกับการแข่งขัน

โดยได้เสนอการวิเคราะห์ทางการเงินภายใต้ข้อสมมติฐานต่างๆ เพื่อแสดงวิธีการวิเคราะห์

เมื่อสามารถกำาหนดเงื่อนไขที่เป็นจริงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบแผนต้นแบบของร่างแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ระยะยาว 15 ปี และมีมติให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยไปดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

ทางการเงินระยะยาว 15 ปี ให้มีความสมบูรณ์ โดยให้ฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบแต่ละด้านกำาหนด

สมมตฐิานสำาหรบัการประมาณการแต่ละด้าน เพือ่มหาวทิยาลยัจะไดม้แีผนการเงนิระยะยาวท่ีจะใชใ้น 

การบริหารงานต่อไป
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 ๔. กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  768 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557   

คณะกรรมการกำากับการบริหารความเสี่ยงได้เสนอกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

ปีงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำาเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์ทิศทางจาก 

แผนยุทธศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 6 ข้อ ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักในงานแต่ละมิติ วิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง กำาหนด 

คา่เป้าหมายของความเสีย่งทีย่อมรบัได้ เสนอแนวทางแผนปฏบิติัการลดระดบัความเสีย่ง เทยีบเคยีง

แนวทางการสังเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ สังเคราะห์ 

ผลสมัฤทธิแ์ละบรบิทรอบดา้นของจฬุาฯ เพือ่จดัทำาและระบุรายการความเสีย่งระดบัองคก์ร กำาหนด

ค่าเป้าหมายและเข้าสู่กระบวนการติดตามประเมิน กำาหนด Key Risk Indicator และเสนอแนวทาง

การเพิ่มความชัดเจนในกระบวนการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม

 กรอบการบริหารความเสี่ยง ได้จำาแนกรายการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีในงาน

ประจำาและงานยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลัก 11 รายการ คือ

1. Strategic Risk (ST) 

 ST – 01 ไม่สามารถรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลกได้ 

 ST – 02  คุณสมบัติของบัณฑิตอาจไม่ตอบสนองความต้องการของ ศตวรรษท่ี 21

2. Financial Risk (FR) 

 FR – 01  รายรับหรือกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัยตำ่ากว่าเป้าหมาย 

   / ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

3. Operation Risk (OR) 

 OR – 01  ความผิดพลาดในการดำาเนินการด้านจัดการศึกษา 

 OR – 02  การชะงักของการดำาเนินการในภารกิจหลัก  ซึ่งประกอบด้วย   

   การเรียน   การสอน การวิจัย และงานบริหารจัดการ 

 OR – 03  ความปลอดภัยของ IT/ระบบฐานข้อมูลสำาคัญ 

 OR – 04  ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังซึ่งมีต่อพันธกิจในพื้นที่ 

   ของมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดได้



4. Compliance Risk (CO) 

 CO – 01  การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ   

   ประกาศ คำาสั่ง และข้อตกลงหรือได้รับผลกระทบจากการ 

   ดำาเนินการของมหาวิทยาลัย

5. Reputation Risk (RP) 

 RP – 01  การประพฤติผิดในศีลธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหาร คณาจารย์   

       นักวิจัย บุคลากร และนิสิต 

 RP – 02  การถูกวิพากษ์วิจารณ์ ประท้วง อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ  

   มหาวิทยาลัย

6. Disaster Risk (HD) 

 HD – 01  อันตรายต่อชีวิต และสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างความตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจะเสนอแนวทาง 

ในการลดโอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยง ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำาไปดำาเนินการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์นโยบาย ระเบียบวิธีการ โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละส่วนงาน และกำาหนดแนวทางการ

ควบคุมและตรวจวัดความเสี่ยงในระดับส่วนงานที่เหมาะสม รองรับการบริหารความเสี่ยงท้ังระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน

กรอบการวิเคราะห์ “รายการความเสี่ยง” ปี 2557 เพื่อเติมเต็มรายการความเสี่ยง

ระดับมหาวิทยาลัย ในปี 2557 ได้มีการพิจารณาลักษณะของส่วนงาน ตามโครงสร้างองค์กรของ

มหาวิทยาลัย โดยเน้นรายการที่เป็นความเสี่ยงพิเศษในปี และผลักดันให้ความเสี่ยงรวมทั้งเป้าหมาย

การควบคุมความเสี่ยง ถูกกำาหนดเป็นหน้าที่ของพนักงาน โดยแบ่งความเสี่ยงตามลักษณะส่วนงาน 

ดังนี้

1. หน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายและธรรมาภิบาล 

 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย  รายการความเสี่ยง ST – 01 และ ST – 02

2. หน่วยงานสร้างผลผลิตหลัก 

 คณะ สำานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน และอื่นๆ

 รายการความเส่ียง ST – 01  ST – 02  OR – 02  OR – 04 และ CO -01 

3. หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 สำานักงานการทะเบียน สำานักงานวิทยทรัพยากร และสำานักงานมหาวิทยาลัย  

 รายการความเสี่ยง ST – 01  FR – 01  OR – 01  OR – 02   

 OR – 03  OR – 04 CO – 01  RP – 01  และ HD – 01 
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  ทั้งน้ี เพื่อความชัดเจนในกระบวนการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน

บริหารจัดการและสนับสนุนองค์กร คือ ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร ซ่ึงมีบทบาทหลักในการ

สังเคราะห์ความเสี่ยง สร้างกระบวนการติดตาม ควบคุม วัดผล และร่วมขับเคลื่อนแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตั้งอยู่บนแนวทางสำาคัญ  

3 ประการ คือ 

- Policy มหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างไรท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง  หรือช่วยจำากัดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

- Infrastructure  มหาวทิยาลยัมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ข้มแขง็   มมีาตรฐานเพยีงพอหรอื

ไม่ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรและส่วนงานภายใน

- Methodology  มหาวทิยาลยัมมีาตรการ  กระบวนการ และแนวปฏิบตัทิีเ่ปน็มาตรฐาน 

เพียงพอต่อการจัดการปัจจัยและสาเหตุของของความเสี่ยงหรือไม่

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายและเสนอความเห็นหลายประการ เช่น การแบ่ง 

ระดบัความเสีย่ง ควรกำาหนดใหล้ะเอยีดขึน้มากกวา่ 4 ระดบั เพราะถา้ชว่งความเสีย่งกวา้งมากเกนิไป  

อาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงในเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีได้ และควรเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยง 

ที่สำาคัญในส่วนของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประเด็นความเสี่ยงด้านศีลธรรมจรรยา 

ของอาจารย์ และบุคลากร ฯลฯ สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะกรรมการกำากับการบริหาร 

ความเสี่ยง นำาความเห็นที่ประชุมไปประกอบการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  

ปีงบประมาณ  2557  ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังหาแนวทางและวิธีการให้

อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕. การจัดตั้งสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยปรับฐานะจาก  

  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 715 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ได้อนุมัติ 

ให้จัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร และอนุมัติหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำานักงานได้ดำาเนินงานมา 

ครบ 3 ปี และได้มีการประเมินผลการดำาเนินงาน โดยมีข้อสรุปคือ หลักสูตรเป็นนวัตกรรม 

การศึกษาแบบใหม่ที่บูรณาการศาสตร์แนวลึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการเกษตร  

ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านการระดมสมองของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและเอกชน  

และปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกภาคสนามเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ส.ก.อ. และ ก.พ. แล้ว รับนิสิตปีละ 50 คน สนับสนุน 



ด้วยทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทยปีละ 24 คน และรับตรงเขตพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด คือ น่าน แพร่ 

พะเยา อุตรดิตถ์ และเชียงราย กับพื้นที่อื่น เน้นคุณสมบัติเป็นลูกหลานเกษตรกรหรือผู้ประกอบ

การเกษตร การเรียนการสอนจัดท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ

ภูมิภาคจังหวัดน่าน สรุปผลการดำาเนินงานของสำานักงานเป็นไปตามแผนท่ีอนุมัติ มุ่งเน้นให้บัณฑิต

สามารถบริหารจัดการด้านการเกษตร แก้ไขปัญหาด้านสังคมและเกษตรกรรม มีความพร้อม

ด้านการเรียนการสอน ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิจัยและการบริการ

วิชาการ ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารการศึกษา สนองความต้องการของประเทศ  

ฝา่ยบริหารจงึเหน็สมควรทีจ่ะปรบัฐานะสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาวจิยัทรพัยากรการเกษตร 

ขึ้นเป็น “สำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร” มีฐานะเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษา

หลักสูตรนี้ 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง ท่ี 766 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557  

มีมติอนุมัติ ให้ปรับฐานะสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร 

เป็น “สำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร” มีฐานะเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย สำานักวิชา 

มีคณบดีเป็นผู้บริหารส่วนงาน มีคณะกรรมการที่ปรึกษาสำานักวิชา และให้โอนทรัพย์สิน  

กรอบอัตรากำ าลั ง  บุ คลากร  และนิสิ ตของสำ านั กงานคณะกรรมการการ ศึกษาวิ จั ย

ทรัพยากรการเกษตรมาเป็นของสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร อนุมั ติเ งินทุนประเดิม 

จำานวน 30 ล้านบาท และอนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณประจำาปีเป็นทุนการศึกษาสำาหรับ 

นิสิตในโครงการ จุฬาฯ พัฒนาเกษตรไทย จำานวน 24 ทุนต่อปี และมีมติให้ดำาเนินการ

ประกาศเพิ่มเติมส่วนงานของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจุฬาฯ เรื่องการกำาหนด

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อของสาขา ครุยและเข็มวิทยฐานะ และกำาหนดให้สีประจำา 

สำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร เป็นสีแดงอิฐ รวมทั้งประกาศเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน

สำานักวิชา การดำาเนินงานของสำานักวิชานี้นับได้ว่าเป็นรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมอย่างยั่ ง ยืน (USSR: University Sustainable Social  
Responsibility)
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  ๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 ปีบัญชี ๒๕๕๖ และปีบัญชี ๒๕๕๗

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 747 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อทำาหน้าที่ด้านการกำากับดูแล ดำาเนินการติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอำานาจและหน้าที่ในการเสนอนโยบายและพัฒนาระบบ 

การติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิผล  ตลอดจนติดตามและ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ รวมไปถึงดำาเนินการประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะวุฒยาจารย์ คณะกรรมการตรวจสอบ สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการ 

ชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยด้วย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้พัฒนาระบบโดยคำานึงถึงหลักการและ

เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ดำาเนินงานเร่ืองการติดตามและประเมินผล ผลการประเมิน แบบประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และได้วางแนวทางและระเบียบปฏิบัติในการดำาเนินการติดตามและประเมินผล 

ตลอดจนจัดทำาคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินตนเอง การปฏิบัติ

หน้าท่ีและบทบาทของ 14 หน่วยรับการประเมิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 758 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 760 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบ 

ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต คณะกรรมการกิจการ 

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกำากับการบริหาร 

ความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการตรวจสอบ อธิการบดี รองอธิการบดีและ 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อำานวยการสถาบัน และต่อมาในปีบัญชี 2557 สภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 771 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้เห็นชอบให้เพิ่มคณะกรรมการจัดการ

ทรัพย์สินเป็นหน่วยรับการประเมินหน่วยที่ 15

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 770 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 และในการ

ประชุมครั้งที่ 777 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานประจำาปีบัญชี 2556 และ 2557 ดังนี้



การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำาปีบัญชี ๒๕๕๖

       ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำาปีบัญชี 2556 สรุปทั้ง 14 หน่วยรับการประเมิน

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สภามหาวิทยาลัย และ 10 องค์กรกำากับดูแลกิจการ  

2) อธิการบดี และ 3) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำานวยการสถาบัน ตามหลัก

เกณฑ์และแนวทางที่กำาหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เป็นดังนี้

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และ 10 องค์กร 

  กำากับดูแลกิจการ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีบัญชี 

2556 ของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีอยู่ระหว่างระดับ “ดีมาก”  

(คะแนน 4) ถึง “ดีเยี่ยม” (คะแนน 5)

         การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรกำากับดูแล 10 องค์กร มีกระบวนการเริ่มจาก

การใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทำาการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบยืนยันผลการ

ประเมิน (Confirmation Assessment Report : CAR) เสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย  ผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีบัญชี 2556 ของ 10 องค์กรกำากับดูแลอยู่ในระดับ “ดีมาก”  
ถึง “ดีเยี่ยม” จำานวน 6 องค์กรและผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 4 องค์กร

 ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ 10 

องคก์รกำากับดแูลนี ้มเีปา้ประสงคเ์พือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามอำานาจและหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย พ.ศ. 2551 รวมทัง้จะได้นำาผลการประเมนิไปเป็นข้อมลูป้อนกลบัยงัองคก์ร

ผู้รับการประเมินเพื่อนำาไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

         คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย  จัดให้มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีบัญชี 2556 ใน 2 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลในการบริหาร

งานของอธิการบดีมีนำ้าหนัก ร้อยละ 70 และมิติด้านภาวะผู้นำาของอธิการบดีมีนำ้าหนัก ร้อยละ 30

          ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำาปีบัญชี 2556 ปรากฏว่าในมิติ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ได้คะแนน 4.28 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  และในมิติภาวะ

14  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผู้นำาได้คะแนน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดยรวมเท่ากับ 4.36 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์  

“ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม”

ในรอบปีถัดไปสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่ามิติภาวะผู้นำาควรจะทำาการประเมิน 

โดยรอบทิศทาง คือ หาข้อมูลจากบุคคล องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบด้านมากขึ้น

3. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของรองอธกิารบด ีผูช้ว่ยอธกิารบด ีคณบด ีและ 

 ผู้อำานวยการสถาบัน

 อธิการบดีได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  

และผูอ้ำานวยการสถาบนั โดยใชข้อ้ตกลงการปฏบิติังานเป็นฐาน และทำาการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน

โดยใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เสนอต่ออธิการบดีเพื่อทำาการ

ประเมนิยนืยนั (Confirmation Assessment Report: CAR) และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

ได้ดำาเนินการประเมินผลยืนยันตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีได้กำาหนดไว้ในคู่มือการติดตามและ

ประเมินผล  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. รองอธิการบดี จำานวน 9 คน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 มิติ คือ มิติ

ด้านประสิทธิผลในการบริหารจัดการ โดยใช้ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีสอดคล้องกับ 5 ผลสัมฤทธ์ิหลัก 

ของมหาวิทยาลัยมีนำ้าหนัก ร้อยละ 80 และมิติด้านภาวะผู้นำามีนำ้าหนัก ร้อยละ 20 ผลการประเมิน

ของรองอธิการบดีทั้ง 9 คน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม”

2. ผู้ช่วยอธิการบดี จำานวน 17 คน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมิติเดียว  

คือ มิติด้านประสิทธิผลในการบริหารจัดการ โดยใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก 

ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินของผู้ช่วยอธิการบดีอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม”  

จำานวน 13 คน และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 4 คน

           3. คณบดี และผู้อำานวยการสถาบัน จำานวน 34 คน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลในการบริหารจัดการ โดยใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก

ของมหาวิทยาลัยมีนำ้าหนัก ร้อยละ 70 และมิติด้านภาวะผู้นำามีนำ้าหนัก ร้อยละ 30 ผลการประเมิน

ของคณบดีและผู้อำานวยการสถาบันอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” จำานวน 11 คน และผลการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 23 คน

 ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  

และผู้อำานวยการสถาบัน มีเป้าประสงค์เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารมีสมรรถนะ มีธรรมาภิบาลและจริยธรรมท่ีสอดคล้อง



กับนโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย  การประเมินพิจารณา

จากผลงานและกระบวนการเชิงระบบในการปฏิบัติงานตามแผนและเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้    

ผลการประเมินจะทำาให้เกิดข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้รับการประเมินเพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุง 

และจัดลำาดับความสำาคัญในประเด็นที่ควรมุ่งเน้นสำาหรับการบริหารงานยุทธศาสตร์และการบริหาร

งานตามบทบาทหน้าที่ในรอบปีถัดไปได้อย่างเหมาะสม ทันกาล และไปในทิศทางเดียวกันกับ 

การพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำาปีบัญชี ๒๕๕๗

 ในปีบญัช ี2557 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลไดน้ำาข้อมูลท่ีเป็นผลจากการตดิตาม

และประเมนิผลในปบีญัช ี2556 นำามาพฒันาปรับปรงุแนวทางการปฏบิตังิานในประเดน็สำาคญั บาง

ประการดังนี้

          1. เพิ่มคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยรับการประเมิน 

          2. ในการประเมินภาวะผู้นำาของอธิการบดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้

ปรับปรุงการหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินยืนยันด้านภาวะผู้นำาอย่างรอบด้าน  

(360 องศา) โดยการให้บุคคล และองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

ได้แก่ 1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. คณบดีและ 

ผู้อำานวยการสถาบัน 3. คณาจารย์ โดยผ่านทางสภาคณาจารย์ 4. นิสิตเก่า โดยผ่านทางสมาคม 

นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5. นิสิตปัจจุบัน โดยผ่านทางสภานิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูล

เพิ่มขึ้น

3. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อำานวยการสถาบัน อธิการบดี 

ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลเพ่ือประเมนิหวัหนา้สว่นงานตามลกัษณะของภารกจิเปน็ 3 กลุม่ 

คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์เพือ่ทีค่ณะกรรมการแตล่ะกลุม่ไดเ้ขา้ใจถงึลกัษณะงานและสถานภาพ

การปฏิบัติงานของส่วนงานที่คล้ายกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

4. ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาในหัวข้อประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

สำาหรับกระบวนการประเมิน ยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีก่อนคือ ใช้ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทำาการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และ

ตรวจสอบยืนยันผลการประเมิน และเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
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1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และ 11 องค์กรกำากับ

ดูแลกิจการ

         ในปีบัญชี 2557 นี้ การประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนน 

เฉลี่ย 4.54 ซ่ึงเป็นคะแนนที่อยู่ระหว่างระดับ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” ส่วนการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานขององค์กรกำากับดูแล 11 องค์กร ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีบัญชี 2557  

อยูใ่นระดบั  “ดมีาก” ถงึ “ดีเยีย่ม” จำานวน 9 องค์กรและผลการประเมนิอยูใ่นระดบั “ด”ี ถงึ “ดมีาก”  

จำานวน 2 องค์กร

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ประจำาปีบัญชี 2557 ในส่วนที่ 1 ด้านบริหารจัดการ  มีนำ้าหนัก ร้อยละ 70 และส่วนที่ 

2 ด้านภาวะผู้นำา  มีนำ้าหนัก ร้อยละ 30 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินในด้านบริหารจัดการ ได้

คะแนน 4.10 และในด้านภาวะผู้นำาได้คะแนน 4.52 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.23 คะแนน  

อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม”

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

และผู้อำานวยการสถาบัน

          ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. รองอธิการบดี จำานวน 9 คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” 

จำานวน 6 คน และอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 3 คน

2. ผู้ช่วยอธิการบดี จำานวน 18 คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” 

จำานวน 12 คน และอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 6 คน

          3. คณบดี และผู้อำานวยการสถาบัน จำานวน 35 คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

ถึง “ดีเยี่ยม” จำานวน 11 คน และอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จำานวน 24 คน

         ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม และได้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยรับการประเมินแต่ละหน่วย นำาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ในรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ในการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยรับการประเมินทั้งในระดับส่วนกลางและระดับส่วนงาน ให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

นำาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแบบประเมินและกระบวนการในการประเมินให้มีความสมบูรณ์แบบ

มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป



๗. การปรับระบบงานบริหารบุคคล: สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 750 เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2555 ไดเ้หน็ชอบ

นโยบายหลักของระบบการบรหิารงานบคุคลวา่ “ต้องเปน็ระบบทีส่ามารถคดัสรรบคุคลทีด่มีคีณุภาพ

เข้ามาทำางานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของ

บุคลากร มีเส้นทางสู่ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร สามารถดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากร

ใหม้ขีดีความสามารถและค่านิยมหลกัทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความท้าทายของมหาวทิยาลยั

ในแต่ละช่วงเวลา ในขณะเดียวกันบุคลากรมีความสุขกับการทำางาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับ

มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม” เพื่อนำาไปสู่การเป็นองค์การประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยนโยบาย

ดา้นการวางแผนอตัรากำาลงับคุลากร ด้านการคัดเลอืกและสรรหาบุคลากร ดา้นการพฒันาทรพัยากร

บุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านเส้นทางอาชีพ ด้านสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 

และด้านค่าตอบแทน และมอบให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานต่อไปนั้น 

 นอกจากการดำา เนินงานของฝ่ายบริหารตามแผนการดำา เนินงานที่ เสนอแล้ว  

สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที ่766 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2557 ไดม้มีตเิหน็ชอบขอ้บงัคบั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 

2557 สาระสำาคัญที่แตกต่างจากเดิมคือการปรับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร 

และการกำาหนดประเภทบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเภทนักวิจัยและอาจารย์สอนภาษา 

ต่างประเทศ 

 ในการดำาเนินงานตามหลักการข้างต้น สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและออก 

ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดังนี้

1. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นตำ่า ของคณาจารย์ อาจารย์สาธิต นักวิจัย

จากการที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 760 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 

ได้มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทนักวิจัยปริญญาเอก  

ให้เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยให้มีช่ือตำาแหน่งว่า นักวิจัย นักวิจัยชำานาญการ  

นักวิจัยเชี่ยวชาญ และนักวิจัยพิชาน จึงต้องมีการประกาศเกณฑ์ภาระงานข้ันตำ่าของนักวิจัย  

ประกอบกบัเปน็การสมควรทีจ่ะปรบัปรงุเกณฑภ์าระงานขัน้ตำา่ของคณาจารยป์ระจำาให้มคีวามชดัเจน

ยิ่งขึ้น และประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นตำ่าของอาจารย์สาธิตด้วย ฝ่ายบริหารโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เสนอร่างประกาศ 3 ฉบับ 

และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 767 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีมติให้ประกาศใช้

ประกาศทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้
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 ประกาศจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เรือ่ง เกณฑภ์าระงานขัน้ตำา่ของคณาจารยป์ระจำา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญคือการกำาหนดลักษณะของงานวิจัยและวิชาการ

ที่จะนำามาคำานวณภาระงานได้ วิธีการคำานวณภาระงานพัฒนานิสิต กำาหนดลักษณะงานบริหาร

และบริการวิชาการที่นำามาคำานวณภาระงาน และให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานสามารถกำาหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการคำานวณภาระงานที่เหมาะสมกับส่วนงาน และให้มีการมอบหมายภาระงาน 

โดยจัดทำาข้อตกลงภาระงานเมื่อเริ่มต้นรอบปีประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานข้ันตำ่าของอาจารย์สาธิต  

พ.ศ. ๒๕๕๗ กำาหนดให้อาจารย์สาธิตมีภาระงานหลัก 5 ด้าน คืองานสอน งานวิจัยและวิชาการ 

งานพัฒนานักเรียน งานบริการวิชาการ และงานบริหารและธุรการ โดยมีเกณฑ์ขั้นตำ่าของงาน 

แตล่ะดา้น  และมภีาระงานเฉลีย่ตลอดทัง้ปไีมน่อ้ยกวา่ 35 ภาระงานตอ่สปัดาห ์และใหม้กีารมอบหมาย 

ภาระงานโดยจัดทำาเป็นข้อตกลงภาระงานก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาของโรงเรียน

 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นตำ่าของนักวิจัย  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย กับข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำารงตำาแหน่งนักวิจัยและมีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยนักวิจัยมีภาระงาน

หลัก 3 ด้าน คือ งานวิจัยและวิชาการ หรืองานวิจัยและวิชาการและงานสอน งานบริการวิชาการ  

และงานบริหารและธรุการ โดยมเีกณฑภ์าระงานขัน้ตำา่ของงานแตล่ะดา้นพรอ้มท้ังกำาหนดลกัษณะงาน

ที่เข้าข่ายงานแต่ละด้าน รวมเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่ตำ่ากว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยคณะกรรมการ

บริหารส่วนงานอาจกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำานวณภาระงานท่ีเหมาะสมกับส่วนงานได้  

และให้มีการมอบหมายภาระงานโดยจัดทำาข้อตกลงภาระงานก่อนเริ่มต้นรอบปีประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

๒. การบริหารงานบุคคลอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

 สบืเน่ืองจากการทีม่หาวทิยาลยัมกีารเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ จำาเปน็ตอ้งมบีคุลากร

ที่ทำาหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจมีคุณสมบัติและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจาก

อาจารย์ประจำา ฝ่ายบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเพิ่มประเภทบุคลากรสายวิชาการขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง คืออาจารย์สอน 

ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน โดยเสนอหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน 

และเกณฑ์การเลื่อนระดับตำาแหน่งที่สูงขึ้น สำาหรับบุคลากรสายวิชาการที่ทำาการสอนและ 

พัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต ที่สังกัดเฉพาะคณะอักษรศาสตร์ 

และสถาบนัภาษา และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือปรญิญาโท มีคณุสมบัตด้ิานการสอนภาษา  



มีภาระงานขั้นตำ่าไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยเป็นงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 25 ภาระงาน มีระดับตำาแหน่งได้ 4 ระดับ มีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ 

ที่กำาหนดเฉพาะ มีสัญญาจ้างเช่นเดียวกับบุคลากรสายปฏิบัติการ มีเกณฑ์การประเมิน 

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ส่วนงานกำาหนด มีระบบการเข้าสู่ตำาแหน่งระดับต่างๆ โดยเฉพาะ 

 สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่  775 วันที่  25 ธันวาคม 2557  

ได้มีมติเห็นชอบให้มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 1 กลุ่มคือ อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ  

สังกัดเฉพาะคณะอักษรศาสตร์และสถาบันภาษา มีคุณสมบัติพ้ืนฐานคือสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยมีความเช่ียวชาญการสอนภาษาตามที่กำาหนดและไม่รับผู้มีวุฒิ 

ปริญญาเอก อาจารยส์อนภาษาตา่งประเทศมรีะดับตำาแหนง่ 4 ระดบั คอื อาจารยส์อนภาษา (ระดบัหนึง่)  

อาจารย์สอนภาษาชำานาญการ (ระดับสอง) อาจารย์สอนภาษาเชี่ยวชาญ (ระดับสาม) และ

อาจารย์สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสี่) ตามลำาดับ โดยให้จัดทำาเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ 

ตำาแหนง่ระดบัสูงขึน้ และกำาหนดค่าตำาแหนง่อาจารย์ระดบัสอง ระดบัสาม และระดบัสี ่เปน็ 5,000 

บาท 7,500 บาท และ 11,000บาท ตามลำาดับ สำาหรับชาวต่างประเทศให้มีเงินเพิ่มพิเศษ 

อีกเดือนละ 15,000 บาท ทั้งน้ี ให้อาจารย์ประจำาสังกัดคณะอักษรศาสตร์และสถาบันภาษา 

อยูใ่นปจัจบุนัสามารถเปลีย่นสถานภาพเป็นบคุลากรสายวชิาการกลุ่มอาจารยส์อนภาษาตา่งประเทศ

ได้เพียง 1 ครั้ง และอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นอาจารย์ 

ประจำาได้ 

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 776 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้อนุมัติ

ขอ้บงัคบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 เพือ่กำาหนด

บุคลากรสายวิชาการกลุ่มนี้เพิ่มเติม และให้จัดทำาประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ความก้าวหน้าในอาชีพสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  

กลุ ่มปฏิบัติการวิชาชีพ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551  

ข้อ 41 กำาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ  

อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับชำานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ แต่ยังไม่

ได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการขอกำาหนดตำาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  ข้อ 44 กำาหนด

ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพอาจได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

ในระดับเชี่ยวชาญระดับต้น (P6) เชี่ยวชาญระดับกลาง (P5) และเชี่ยวชาญระดับสูง (P4)  

โดยการแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
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ฝ่ายบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ

นโยบายบคุลากรของสภาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จงึเสนอหลกัการวา่ การกำาหนดตำาแหนง่ในระดบั

ที่สูงขึ้นนี้ ให้ขึ้นอยู่กับความจำาเป็นของส่วนงานที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในการทำางาน แต่มิใช่ตามความต้องการของบุคลากร ดังนั้น ในการขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้น   

ส่วนงานต้องวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงานว่ามีความจำาเป็นต้องมีตำาแหน่งเชี่ยวชาญในระดับใด 

และจำานวนเท่าใด โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มกรอบอัตรากำาลัง โดยส่วนงานต้องประเมินความจำาเป็น 

ประเมินค่างานและกำาหนดสมรรถนะที่ต้องการ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติกรอบ 

ตำาแหน่งเชี่ยวชาญแล้ว พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งได้ โดย 

ส่วนงานเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบแล้วเสนอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ผู้ได้รับตำาแหน่งเช่ียวชาญระดับต่างๆ  

จะต้องมีสมรรถนะและผลงานที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผล และหากได้รับการ 

แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ในกลุม่บรหิารจดัการ จะตอ้งพน้จากตำาแหนง่เชีย่วชาญทีค่รองอยู ่นอกจากนี ้ 

ฝา่ยบรหิารไดเ้สนอเกณฑก์ารเขา้สูต่ำาแหนง่ทีส่งูขึน้ ในเรือ่งของคณุวฒุแิละกรอบระยะเวลาปฏบิตังิาน 

ระดับเงินเดือน ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี และเสนอกระบอกเงินเดือนของแต่ละระดับ

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 777 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ 

เห็นชอบหลักการกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

สายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ และให้ฝ่ายบริหารสำารวจจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่โอนมาจากข้าราชการที่มีตำาแหน่งชำานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และให้ทำาการวิเคราะห์

ว่าแต่ละส่วนงานมีความต้องการสายปฏิบัติการวิชาชีพประเภทใด ระดับใด จำานวนเท่าใด โดย

ให้วิเคราะห์ควบคู่กับสายปฏิบัติการกลุ่มบริหารจัดการ แต่ไม่ต้องนำามาเปรียบเทียบกัน และให้

เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการนโยบายบุคลากร เพื่อจัดทำาข้อบังคับเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป



 8. การประเมินคุณภาพส่วนงานตามมาตรา ๔3 แห่งพระราชบัญญัติ  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕1

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 761 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้มีมติ 

เห็นชอบให้นำาผลการประเมินส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) และสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา(สกอ.) ในปี พ.ศ. 2556 มาใช้ โดยให้อธิการบดีปรับรายงานการประเมินของ สกอ.  

และ สมศ. มารวมกันและสรุปให้เข้ากับกรอบของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพื่อนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ประชาคมจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัทราบ เมือ่สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบแลว้ใหถื้อวา่เป็นการดำาเนินการตามมาตรา 43 แห่ง

พระราชบญัญตัจิฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 ซ่ึงตราไวว้า่  “เมือ่ครบส่ีปนีบัแต่วนัจัดต้ัง

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว 

โดยผูป้ระเมนิซึง่สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้จากผูซ่ึ้งมใิชผู่ป้ฏบิติังานในมหาวทิยาลยั แลว้รายงาน

สภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี” 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ ง ท่ี  762 เมื่อวัน ท่ี  31 ตุลาคม 2556  

ฝ่ายบริหารได้เสนอรายงานการประเมินส่วนงานตามมาตรา 43 โดยใช้กรอบของมาตรา 8  

เปรียบเทียบกับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกัน  

โดยมีส่วนงานรับการประเมิน 34 ส่วนงาน ประกอบด้วย 19 คณะ 3 วิทยาลัย 9 สถาบัน  

3 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นคือบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ 

สถาบันภาษา รวมทั้งการตรวจประเมินสำานักงานมหาวิทยาลัย โดยกำาหนดตัวชี้วัดต่างๆ  

เพื่อประเมินส่วนงานตามประเด็นทั้ง 7 ข้อของมาตรา 8 ผลการประเมินโดยรวมท้ังหมด 

มีส่วนงานที่ ได้รับการประเมินระดับดีมากจำานวน 21 ส่วนงาน และระดับดีจำานวน  

14 ส่วนงาน มีจุดเด่นในภาพรวมคือผู้บริหารและทีมงานมีความรู้ความสามารถมีระบบบริหาร 

ที่มีประสิทธิภาพ อยู่บนหลักวิชาการ มีการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก ระบบบริหารบุคคลได้รับการปฏิรูปให้ดีขึ้น  

สามารถดึงดูดและรักษาคนดีได้มากขึ้น นอกจากนี้ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและสรุปแนวปฏิบัติ 

ที่ดีด้วย

 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินส่วนงาน 

ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยใช้กรอบของ 

มาตรา 8  เปรยีบเทยีบกับการประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. และ สมศ.  และใหฝ้า่ยบรหิาร 
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ประกาศผลการประ เมิ น ในภาพรวม ให้ ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ยทราบ  

และมีมติให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการวางระบบการประเมินส่วนงานให้ชัดเจนและครอบคลุม 

ครบถ้วนตามมาตรา 43 ให้เข้ากับกรอบการประเมินตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 แล้วนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใช้ 

เป็นแบบการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 ๙. การประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕1

ในการติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 761 เม่ือ

วันที่ 26 กันยายน 2556 ได้มีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการปรึกษาหารือร่วมกับ 

อธิการบดีเกี่ยวกับการประเมินตามมาตรา 44 ที่ตราไว้ว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  

ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด เพื่อดำาเนินการตามมาตรา 25 

(2)” แล้วนำาเสนอวิธีการประเมินที่ชัดเจนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และให้คณะ

กรรมการนโยบายวิชาการเสนอระบบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  

รวมถึงการปรับปรุง การยุบรวมและการยกเลิกหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย

 ในการประชุมครั้งที่ 775 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ฝ่ายบริหารได้นำาเสนอผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการนโยบายวิชาการซึ่งมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อเนื่องกันหลายครั้ง และ

ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีมติเห็นชอบให้มี 

เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินดังนี้คือ ในการประเมินการเรียนการสอน ให้ประเมิน

โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn 

University Curriculum Administration System: CU-CAS) ทุกส้ินภาคการศึกษาโดยนิสิต 

และอาจารย์ และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการประเมินในแต่ละหลักสูตรภายใน  

60 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการการประเมินหลักสูตร

พิจารณาพร้อมข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ในส่วนการประเมินหลักสูตรและการวัดผลตามหลักสูตร ให้ประเมินตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำารายงานการประเมินตนเอง และคณะกรรมการ

อำานวยการการประเมินหลักสูตรจัดให้มีการตรวจประเมินหลักสูตรและการวัดผลตามหลักสูตร  

แล้วตรวจสอบและรับรองผลการตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ การ

ประเมินในระยะแรกจะใช้เกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)  
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ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมคีวามเหน็วา่เร่ืองการประเมนิเป็นเร่ืองทีม่คีวามละเอียดออ่นและกระทบ

ทั้งมหาวิทยาลัย จึงควรวางระบบการประเมินอย่างรอบคอบ ไม่ให้เสียเวลาหรือทำางานซำ้าซ้อน  

และควรให้มีการนำาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร  และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และ

กระบวนการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลดังนี ้

 (1) การประเมินการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร ให้ประเมินโดยใช้ระบบ  

CU-CAS ทุกภาคการศึกษา และสรุปรายปีตามข้ันตอนท่ีเสนอ แล้วนำาผลมาพัฒนาระบบและ 

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

 (2)   การประเมนิหลกัสตูรการศกึษาและการวดัผล ในระยะเร่ิมต้น ใหใ้ชเ้กณฑ์ AUN-

QA โดยประเมินทุกรอบหลักสูตร และให้ฝ่ายวิชาการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

นโยบายวิชาการกำาหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินตามระบบนี้ และเมื่อใช้ระบบนีไ้ป
ระยะหน่ึงแลว้ ให้ทำาการตดิตามและวจิยัเพือ่ปรบัปรงุระบบใหเ้ขา้กับลกัษณะเฉพาะของจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมากขึ้นและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

  10. นโยบายและการดำาเนินงานเก่ียวกับการใช้พ้ืนท่ีส่วนภูมิภาคและ 

   ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำาหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่า จะไม่มีวิทยาเขตอื่นนอกเหนือ

จากในที่ดินพระราชทานในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในส่วน

ภูมิภาคที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือครอบครอง หรือใช้ประโยชน์อยู่หลายพื้นที่ ได้แก่ 

  1. พิพิธภัณฑ์พระตำาหนักดาราภิรมย์ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

  2. ศูนย์ฝึกนิสิตสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  

  3. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกหัดนิสิต  

      เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

  4. สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา ตำาบลอ่างศิลา อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

  5. พื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน  

  6. พื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
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1. พิพิธภัณฑ์พระตำาหนักดาราภิรมย์ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 59 ไร่ ที่เดิมเป็นพระตำาหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  

พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมหาวิทยาลัยได้รับกรรมสิทธิ์ 

มาเมือ่ พ.ศ. 2493 และไดอ้นญุาตให้หนว่ยราชการอืน่ใชพ้ืน้ที ่ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยั

ได้ขอคืนพื้นที่บางส่วนและได้บูรณะพระตำาหนักให้มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงสภาพเดิม และจัดสร้าง

พิพิธภณัฑข์ึน้เพ่ือจดัแสดงสิง่ของเครือ่งใชอ้นัเกีย่วเนือ่งกบัพระราชชายาเจา้ดารารศัม ีทีม่ผีูท้ลูเกลา้ฯ 

ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่การนี ้และจดัแสดงพระกรณยีกจิตา่งๆ 

ของพระราชชายาเจ้าดารารัศม ีรวมทัง้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัและหนว่ยงานในพืน้ท่ี  

ประสานงาน สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใน 

ภาคเหนือ ปัจจุบัน สำานักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบบริหารพิพิธภัณฑ์พระตำาหนัก 

ดาราภิรมย์

๒. ศูนย์ฝึกนิสิตสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่บนพื้นท่ีประมาณ 79 ไร่ ที่ตำาบลบ่อพลับ อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่ีได้รับ

การโอนที่ดินจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2510 จากการริเริ่มของศาสตราจารย์เตียง  

ตนัสงวน เพือ่ใหนิ้สติคณะสตัวแพทยศาสตร์มปีระสบการณท์างคลนิกิกับการเลีย้งปศสุตัว ์ปจัจบุนัเป็น 

ศูนย์ฝึกนิสิตและมีโรงพยาบาลปศุสัตว์ สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และการค้นคว้าวิจัย ให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง 

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ฝึกนิสิตและโรงพยาบาล  



3. พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ 

ศูนย์ฝึกหัดนิสิต เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานที่สร้างขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับ

มอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และได้ร่วมกับกรมศิลปากรทำาการปรับปรุง 

ส่วนพระราชฐานในพื้นที่ประมาณ 219 ไร่ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีจัดแสดงอาคารและการเผยแพร่ 

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม พฤกษศาสตร์ และอื่นๆ โดย 

สำานักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบบริหารพิพิธภัณฑ์ 

 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกหัดนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้พื้นที่

อกีส่วนหน่ึงจดัตัง้สถานวีจิยัวทิยาศาสตรท์างทะเลและศนูยฝ์กึหดันสิติ ปจัจบุนัสถาบนัวจิยัทรพัยากร

ทางนำ้าเป็นผู้รับผิดชอบบริหาร รวมทั้งดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตพื้นที่

๔. สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา ตำาบลอ่างศิลา อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 เป็นสถานีวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยภาคสนามท้ังด้านสมุทรศาสตร์และชีววิทยาทางทะเล 

ตั้งอยู่ที่ตำาบลอ่างศิลา อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบการบริหารของคณะ

วิทยาศาสตร์

๕. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน 

จากการที่คณะรัฐมนตรีในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัย

ของรัฐขยายไปสู่ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นท่ีขยายบริการ

วิชาการ โดยในระยะแรกเป็นการศึกษาความต้องการของจังหวัดและชุมชน ในช่วงประมาณปี  
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พ.ศ. 2545-2546 มหาวิทยาลัยได้ทำาการเจรจาขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคล  

วิทยาเขตล้านนา ที่ตำาบลผาสิงห์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ 

แผน่ดนิเพ่ือสร้างกลุม่อาคารสำานกังาน หอพกั อาคารวจิยั อาคารวิชชาคาม 1 และอาคารวชิชาคาม 2  

และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ในการดำาเนินงานมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำานักงานเครือข่าย 

การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อสนับสนุนการจัดการสอนหลักสูตรการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล โดยนิสิตจะศึกษาท่ีศูนย์น่านในปีท่ี 2  

และ 3 และศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีที่ 1 กับ ปีที่ 4  สำานักงานได้ทำางานร่วมกับ 

ชุมชนในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์

ได้มี โครงการพัฒนาการเลี้ ยงปศุสัต ว์ โดยเฉพาะสุกรให้มีประสิทธิภาพ ทำาการอบรม 

และลงปฏิบัติจริงในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในจังหวัด และร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสัตวศาสตร์ 

ให้มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน นอกจากนี้ ยังมีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือทำาการวิจัยและขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด และมีการทำางานวิจัยของ 

อาจารย์คณะต่างๆ ในพ้ืนที่อำาเภอเวียงสา ซึ่งต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ 

ประโยชน์พื้นที่ประมาณ 2,116 ไร่ ที่หมู่ท่ี 2 ตำาบลไหล่น่าน อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

ทำาให้มีงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  

และอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

การพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ดำาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดนวัตกรรม  

3 ผสาน คือ ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 

ทอ้งถิน่โดยจงัหวดัน่านและภมูปิญัญาพืน้บา้น เพือ่เพิม่ระบบการผลติในระดบัชุมชน สรา้งความมัน่คง 

ทางเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื ไมท่ำาลายสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิสรา้งสมดุลการรกัษาปา่ไม ้

ระบบนิเวศและแหลง่ต้นนำา้(แมน่ำา้นา่น) โดยสนบัสนนุการสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่า้นสตัวแพทยศาสตร ์

ด้านศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้านนิเวศวิทยา ด้านปศุสัตว์ ด้านวัฒนธรรมดนตรี  

ขยายกิจกรรมสู่ เยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้รักบ้านเกิด ภูมิใจในท้องถิ่นและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติพื้นถิ่น โดยศูนย์บ่มเพาะยุวเกษตรกรเมืองน่าน ประกอบด้วยหน่วยบ่มเพาะ

วิทยาเพื่อพื้นถ่ิน หน่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมดนตรีรัตนโกสินทร์และวัฒนธรรมดนตรีล้านนา-น่าน  

การดำาเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัย

สนับสนุนผ่านการดำาเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค



๖. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี

 พ้ืนที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี  เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2532  

โดยศาสตราจารย ์ดร. บุญรอด บณิฑสนัต์ ในขณะทีด่ำารงตำาแหนง่นายกสภาจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

และประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มจัดหาท่ีดินท่ีอำาเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นพื้นที่สำาหรับให้มหาวิทยาลัยขยายกิจกรรมด้านการศึกษาค้นคว้า การวิจัย 

และการทดลอง เพิม่เติมจากพืน้ทีใ่นเขตปทมุวนั โดยท่ีดนิทีซ่ือ้ไวน้ัน้อยูบ่รเิวณรอบพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการขออนุญาตกรมป่าไม้เข้าใช้ประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเป็นเวลา 30 ปี เมื่อ พ.ศ. 2543 แต่ต้องปลูกป่าทดแทนก่อนเข้าดำาเนินการ 

มหาวิทยาลัยจึงขอให้กรมป่าไม้ทบทวน และต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ได้มคีำาสัง่อนุญาตให้จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเข้าใช้ประโยชนพ์ืน้ท่ี 

จำานวน 2,632 ไร่ ได้โดยไม่ต้องปลูกป่าทดแทน มูลนิธินิสิตเก่าฯ ได้สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บนำ้า  

และในวันที่ 25 มกราคม 2551 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯ ทรงเยี่ยมพื้นที่  มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถวายโฉนดที่ดินจำานวน 732 ไร่ 

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำาริสำาคัญ หลายประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาพื้นที่นี้ โดยเฉพาะในเรื่องการทำางานกับชุมชนซ่ึงควรได้รับประโยชน์จากการท่ีมหาวิทยาลัย

เข้ามาในพื้นที่ พื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีนี้ได้กำาหนดเป็น 5 เขตคือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตบริการ

การศึกษาและวิจัย เขตบริหาร เขตพักอาศัยและเขตนันทนาการ โดยการพัฒนาพื้นที่ได้รับ 

ความชว่ยเหลอืจากโครงการตามพระราชดำารฯิ และหนว่ยงานภาครฐัหลายแหง่ และในปี พ.ศ. 2553 

ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณแผน่ดินในโครงการวิจยัสูภ่าคเอกชน ณ จฬุาฯ –สระบุร ีในโครงการไทย 

เข้มแข็งของรัฐบาล  การพัฒนากิจกรรมของศูนย์สระบุรีประกอบด้วยกิจกรรมของหน่วยพัฒนา 

วิชาการในพื้นที่ จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่า การเรียนรู้ธรรมชาติและการกระจายความรู้ 

สู่ ชุมชน โครงการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  โครงการส่วนป่าสมุนไพร โครงการ 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเพื่อพื้นถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการจำาลองสภาพแวดล้อม  

ระบบนิ เวศป่า ระบบนิเวศเกษตรและการทำาโรงงานต้นแบบเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

สู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ีมีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม  

โดยคณาจารย์และนักวิจัยจากส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วยโครงการศูนย์นวัตกรรม 

อาหารและเกษตรครบวงจร มีโรงงานปฏิบัติการต้นแบบแปรรูปอาหาร หน่วยออกแบบ 

และผลิ ตบร รจุ ภัณฑ์  หน่ ว ยพอลิ เ มอ ร์ เชิ ง ชี วภ าพ  หน่ ว ยผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ สุ ขภาพ  

โครงการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ซึ่งจะสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตวัคซีน โรงปฏิบัติการ 

พัฒนาสารสกัดสมุนไพร สารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม โครงการ Green Engineering for  
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Green Society ประกอบด้วยการผลิตนาโนไฟเบอร์ โรงงานนำาร่องผลิตช้ินส่วนคอนกรีต

สำาเร็จรูป และต้นแบบห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยของโครงสร้าง และโครงการ 

สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีโดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนของชุมชน การสร้างนักวิจัยท้องถิ่น เป็นต้น 

การดำาเนินงานในพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานท่ีมีกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ผ่านการดำาเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

 ในการประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 769 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

ฝ่ายบริหารได้เสนอนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ส่วนภูมิภาค ดังนี้

 1. การใชพ้ืน้ทีใ่นสว่นภมูภิาคจะเปน็การใชป้ระโยชนใ์นทางวชิาการ  วจิยั  พฒันานสิติและ

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสเพื่อแสวงหาและเรียนรู้ปรัชญา 

ความรู้พ้ืนถิ่นและปัญหาในภูมิภาคเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนา 

ประเทศต่อไป

 2. การขยายพ้ืนที่วิชาการ วิจัย พัฒนานิสิตและบริการวิชาการไปยังพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 

จะกระทำาภายใต้แนวคิดการนำานวัตกรรม 3 ผสาน คือ เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย เทคโนโลยี

ท้องถิ่น และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อให้มีการบูรณาการเช่ือมต่อและสร้างเครือข่ายกับชุมชน 

ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างถาวร

 3. การพฒันาโครงการวจิยัถา่ยทอดองคค์วามรูสู้ภ่มูภิาค มุง่ใหเ้กดิการเชือ่มโยงในลกัษณะ

ของฐานความรู้หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ในลักษณะท่ีมุ่งนำาปัญหาของท้องถ่ิน 

เปน็โจทยว์จัิย โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดันา่นและสระบรุ ีมุง่ใหม้กีารทำางานรว่มกนัของสว่นงานตา่งๆ 

ในมหาวิทยาลัย และมีผลสัมฤทธิ์และการนำาไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหน่วยงาน 

ในท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และมหาวิทยาลัยในท้องถ่ินโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฎ

 เพื่อให้การดำาเนินงานตามนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานข้างต้น ฝ่ายบริหารจึงเสนอ

ให้มี คณะกรรมการอำานวยการการใช้พื้นท่ีส่วนภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอำานาจ

หน้าทีใ่นการกำาหนดนโยบายและทศิทางการใชพื้น้ทีภ่มูภิาคเพือ่สง่เสรมิการสรา้งผลผลติทางวชิาการ  

วิจัย พัฒนานิสิต บริการวิชาการ และทะนุบำารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมโยง 

องคค์วามรูสู้ท่อ้งถ่ิน รวมทัง้ติดตามนโยบายการใชพ้ืน้ทีใ่นภมูภิาคในภาพรวม ประกอบดว้ย อธกิารบดี

เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผู้แทน 

ผูอ้ำานวยการสถาบัน เปน็กรรมการ และมรีองอธกิารบดีท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานกุาร 



ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ  

และผู้อำานวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 สำาหรับพื้นที่ในจังหวัดน่านและสระบุรี ซ่ึงมีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคเป็น 

หน่วยงานสนับสนุนการดำาเนินงานนั้น สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดำาเนินงาน

ในพื้นที่ทั้งสองแห่งในการประชุมครั้งที่ 763 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมเห็น 

ความสำาคัญของการพัฒนากิจกรรมในพ้ืนท่ีทั้งสองนี้ และให้แนวคิดเก่ียวกับการดำาเนินงานว่าควร 

เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองอย่างบูรณาการท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษาและประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อให้เกิด

การพัฒนาทีย่ั่งยนืตามความต้องการของชมุชน โดยทศิทางการพฒันาพืน้ทีท่ัง้สองคงตอ้งแตกตา่งกนั 

ตามความเหมาะสม และสนับสนุนให้ใช้พื้นที่อย่างกว้างขวางเพื่อให้นิสิตมีทักษะเชิงปัญญา  

เกิดการเรียนรู้ในบริบทสถานการณ์จริง 

 เพื่อให้การดำาเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค สามารถดำาเนินงานได้

อย่างชัดเจนตามนโยบาย ฝ่ายบริหารจึงได้กำาหนดภาระหน้าท่ีและขอบเขตการดำาเนินงานเพื่อ 

เอื้ออำานวยโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่วนงานในการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในจังหวัดน่านและสระบุรี 

โดยมีคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการบดี 

มอบหมายเปน็ประธาน ผูแ้ทนคณบดี/ผูอ้ำานวยการสถาบันจำานวนไมเ่กนิเจ็ดคน และผูช้ว่ยอธกิารบดี

ทีไ่ดรั้บมอบหมายเปน็กรรมการ โดยมผีูอ้ำานวยการศนูยเ์ครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่ภูมภิาคเปน็กรรมการ

และเลขานุการ 

 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 769 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  

ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำาเนินงานโดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง และการเสริมสร้างให้ 

นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในมิติภูมิสังคมที่ดี และมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการ 

ดำาเนินงานเก่ียวกับการใช้พื้นท่ีในภูมิภาค คณะกรรมการอำานวยการการใช้พื้นที่ภูมิภาคของ

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และคณะกรรมการศนูยเ์ครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาค ตามองคป์ระกอบ

ที่เสนอ 

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพื่อภูมิภาค พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
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  11. ศูนย์ในกำากับของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสร้างผลผลิตหลัก

 กลุ่มภารกิจหนึ่ งของสำานักงานมหาวิทยาลัย คือหน่วยงานสนับสนุนการสร้าง 

ผลผลิตหลัก  ประกอบด้วย สำานักบริหาร (ระดับ 2) ศูนย์ระดับ 2 และศูนย์ระดับ 3 สำาหรับ 

ศูนย์ระดับ 2 นั้นนอกจากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคซ่ึงได้กล่าวถึงใน 10 แล้ว ยังมี 

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สถาบันภาษาไทยสิรินธร 

และศูนย์สัตว์ทดลอง 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 765 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ได้พิจารณา

และมีมติให้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และสถาบันภาษาไทยสิรินธร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

ของมหาวทิยาลัย ตามประกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรือ่งสว่นงานของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 

ประกาศวนัที ่15 มกราคม 2556 และขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงาน

ภายในสำานักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งกำาหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของศูนย์ไว้ดังนี้

 1. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในกำากับของ 

มหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

สำาหรับนิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานและบุคคลภายนอก  

ตลอดจนมหีนา้ทีบ่ำารงุรกัษา เครือ่งมอืวจัิยวทิยาศาสตรใ์หม้คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร และสนบัสนนุ

การดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหน่วยงานในกำากับของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าท่ีใน 

การวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และส่งเสริมงานฮาลาลทั้งที่เป็นอาหาร ที่มิใช่อาหาร และงานบริการ

ตลอดจนการบรกิารทางวชิาการ และใหบ้ริการทางดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาลและกจิกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ ธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และองค์กรในศาสนาอิสลาม และสนับสนุนการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

 3. สถาบันภาษาไทยสิรินธร เป็นหน่วยงานในกำากับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภาระหน้าท่ี

ในการวิจัยด้านการใช้ภาษาไทย การสร้างรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอน การสร้างแบบ

ทดสอบและวธิกีารทดสอบสมรรถภาพการใชภ้าษาไทยท่ีเป็นมาตรฐาน การบรกิารวิชาการเพือ่พัฒนา 

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย



 ในการบรหิารงานของศนูยเ์ครือ่งมอืวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยฯี กบัศนูยว์ทิยาศาสตร์

ฮาลาล ให้มีคณะกรรมการอำานวยการศูนย์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ โดยคณะกรรมการ 

อำานวยการซึง่อธกิารบดแีตง่ตัง้ มอีำานาจหนา้ทีใ่นการกำาหนด รบัผดิชอบ กำากบันโยบาย และทศิทาง

การบรหิารของศนูยฯ์ ประกอบดว้ย อธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปน็ประธาน 

ผูท้รงคณุวฒิุไมเ่กินหา้คนเปน็กรรมการ และหวัหนา้สว่นงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งจำานวนไมเ่กนิสามคนเปน็

กรรมการ ผูอ้ำานวยการศูนยเ์ปน็กรรมการและเลขานกุาร และจะให้มผีูช่้วยเลขานกุารดว้ยกไ็ด ้สำาหรับ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้อำานวยการเป็นประธาน รองผู้อำานวยการทุกคน ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน

ในวชิาชพีของศนูยเ์ลอืกกนัเองจากผูป้ฏบิตังิานวชิาชพีของศนูยจ์ำานวน 2 คน กรรมการอืน่ซึง่มาจาก 

ผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานในศูนย์อีกหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อำานวยการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน  

และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งหรือสองคนก็ได้

สำาหรบัสถาบันภาษาไทยสริินธร นัน้ มคีณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการบรหิาร 

ที่มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับสองศูนย์ข้างต้น แต่มีข้อแตกต่างในองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

อำานวยการ คือ กำาหนดว่าอาจมีหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยไม่ได้กำาหนด 

จำานวนคนและในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ให้มีผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในสถาบัน 

ภาษาไทยสิรินธร ที่มาจากการเลือกกันเองจำานวน 2 คน แทนที่จะเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 

ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ 3 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2557 คือข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ว่าด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

สำาหรับศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศ 

ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  1๒. หน่วยงานวิสาหกิจในกำากับของมหาวิทยาลัย

 หน่วยงานวสิาหกจิในกำากบัของมหาวทิยาลยั มภีาระหนา้ทีบ่รหิารสนิทรัพยแ์ละรายได ้โดย

การดำาเนินกิจการในความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานนี้จัดเป็นหน่วยงานระดับ 3 มีข้อบังคับของตนเอง

และเป็นวิสาหกิจ ในปัจจุบันหน่วยงานวิสาหกิจในกำากับของมหาวิทยาลัย มี 6 วิสาหกิจ โดยแบ่ง
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ออกเป็นกลุ่มตามภารกิจ 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 กิจการท่ีสามารถหารายได้แข่งขัน 

ในตลาด ม ี2 วสิาหกจิ ได้แก ่ศนูยห์นงัสอืแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และโรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 กิจการหารายได้โดยเกี่ยวข้องกับวิชาการ มี 3 วิสาหกิจ ได้แก่ สำานักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ทดสอบทาง

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กลุ่มที่ 3 กิจการเลี้ยงตัวเองเพื่อสังคม ได้แก่ สถานีวิทยุ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  776 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2558  

สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ออกข้อบังคับหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 6 วิสาหกิจ โดยมีหลักการ 

สำาคัญ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 

- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  

จัดจำาหน่ายหนังสือ และสื่อสารความรู้ทุกประเภท รวมทั้งจัดจำาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เคร่ืองใช้ต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการผลิตสื่อความรู้  

การอ่าน การแสวงหาความรู้ การเขียน การเผยแพร่เรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาติ เผยแพร่ 

ความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และเป็นตัวแทน 

ของมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของศูนย์

- โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ 

ต่าง ๆ  ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ  ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งศึกษาสังเกตการณ์ และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของ 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการอื่นใด 

ที่เกี่ยวกับกิจการของโรงพิมพ์ 

 ศูนย์หนังสือฯ และโรงพิมพ์ฯ มีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการ

ดำาเนินงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานเป็นพนักงานเต็มเวลา ไม่มีวาระ เกษียณอายุงานที่ 60 ปี และ

มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการท่ีอธิการดีมอบหมาย เป็นประธาน  

ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งต้ัง จำานวน 5 – 7 คน (วาระ 2 ปี แต่งต้ังใหม่ได้ไม่จำากัดวาระ)  

เป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอาจแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยเลขานุการตามที่เห็นสมควรได้

 ศูนย์หนังสือฯ และโรงพิมพ์ฯ มีรายได้จากการดำาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์  

เงินที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ เงินรายได้จากการให้ใช้สถานท่ีหรือทรัพย์สิน 

ในความดูแล เงินบริจาค  เงินรายได้อื่นๆ ในกรณีจำาเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณ 



ให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อการดำาเนินงานของศูนย์ก็ได้ อัตราการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารศูนย์กำาหนด และมีระบบการบริหารการเงินของหน่วยงานภายใต้กรอบ

ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินหน่วยงานวิสาหกิจฯ โดยไม่ต้องนำาส่งรายได้รายวัน แต่ให้นำาส่ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของเงินรายได้เหนือรายจ่ายในปีบัญชี หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการนโยบายการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และให้มี ผู้ สอบบัญชี   

การบริหารงานบคุคลใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของหนว่ย

งานวิสาหกิจฯ

กลุ่มที่ ๒

- สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา เลือกสรร  

และจัดพิมพ์ตำารา หนังสือ เอกสารและสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

และทัว่ไป สง่เสรมิใหม้ตีำาราหนงัสอืภาษาไทยมากขึน้และใหน้สิติ นกัศกึษา บคุคลทัว่ไปไดใ้ชห้นงัสอื

ที่มีคุณภาพดีในราคาเหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม  

ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน 

การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่และส่งเสริมการเขียน  การพิมพ์  การอ่าน  การค้นคว้า แสวงหา 

ความรู้ และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับ 

กิจการของสำานักพิมพ์

- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาวิทยาการที่มี 

ในมหาวิทยาลัยไปใช้ ในการให้คำาปรึกษาและแนะนำา รวมทั้ งทำาการศึกษาวิจัยเพื่อหา 

ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้ และแนวทางปฏิบัติอันนำาไปสู่การให้คำาปรึกษาและ 

แนะนำาแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย        อันจะใช้เป็นการปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคม 

ให้ดียิ่งข้ึน สร้างฐานความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัย  

และนิสิตในการนำาวิทยาการไปประยุกต์ใช้ตามสภาพของปัญหาและความต้องการของสังคม 

ที่เป็นจริง ตลอดจนการพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมสำาหรับสังคมไทย และเป็นตัวแทนของ

มหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจ จัดการเก่ียวกับข้อตกลงและเง่ือนไขทางกฎหมาย  

และดแูลผลประโยชนท์ีพึ่งได้จากการวิจัยและบรกิารวชิาการของโครงการในความรบัผดิชอบของศนูย์

- ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ

พัฒนาเทคนิคและวิธีการทดสอบแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

และโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ 

ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด พัฒนาเทคนิคและวิธีบริหารการสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ให้บริการจัดการทดสอบทางวิชาการ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบแก่
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บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และเปน็ผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัในการตดิตอ่เจรจาทาง 

ธุรกิจหรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของศูนย์

กลุ่มที่ 3

- สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้   

สาระบันเทิง แสดงบทบาทการเป็นผู้นำาสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและให้การศึกษาแก่ประชาชน

ทัว่ไปอย่างตอ่เน่ือง เปน็แหลง่สำาหรบัการศึกษา วจัิย สงัเกตการณ ์และห้องปฏบัิตกิารด้านการสือ่สาร

มวลชนและศาสตรท์ีเ่ก่ียวขอ้ง เปน็สือ่สมัพนัธร์ะหวา่งนสิติเก่ากบันสิติปจัจุบนัและมหาวทิยาลยั เปน็

กลไกในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน

การติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของสถานีวิทยุ

สำานักพิมพ์ฯ และสถานีวิทยุฯ มีกรรมการผู้อำานวยการ เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ

การดำาเนินงานของหนว่ยงาน ปฏบิติังานไมเ่ต็มเวลา มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสามป ีและอาจ

ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้โดยไม่จำากัดวาระ แต่ต้องมีคุณสมบัติอายุไม่เกิน 70 ปี

 ศูนย์บริการวิชาการฯ และศูนย์ทดสอบฯ มีกรรมการผู้อำานวยการ เป็นผู้บังคับบัญชา  

และรับผิดชอบการดำาเนินงานงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราว

ละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยไม่จำากัดวาระ แต่ต้องมีคุณสมบัติอายุไม่เกิน 70 ปี

 ทั้งสำานักพิมพ์ฯ ศูนย์บริการวิชาการฯ ศูนย์ทดสอบฯ และสถานีวิทยุฯ มีคณะกรรมการ

บริหารประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่อธิการบดี แต่งตั้งจำานวน 5 – 7 คน (วาระ 2 ปี แต่งตั้งใหม่ได้ ไม่จำากัดวาระ) เป็นกรรมการ 

กรรมการผู้อำานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ

ตามที่เห็นสมควรได้

 สำานักพิมพ์ฯ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ทดสอบฯ และสถานีวิทยุฯ มีรายได้จากการดำาเนิน

กิจการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ เงินท่ีได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ เงินรายได้ 

จากการให้ใช้สถานท่ีหรือทรัพย์สินในความดูแลของศูนย์  เงินบริจาค และเงินรายได้อื่นๆ ในกรณีจำาเป็น 

มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อการดำาเนินงานของศูนย์ก็ได้ อัตรา 

และการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์กำาหนด มีระบบการบริหารการเงิน 

ของหน่วยงานภายใต้กรอบข้อบังคับฯ การบริหารการเงินหน่วยงานวิสาหกิจฯ โดยไม่ต้องนำาส่งราย

ไดร้ายวนั แตใ่หน้ำาสง่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละห้าสบิของเงนิรายไดเ้หนอืรายจา่ยในปบีญัชหีรอืตามทีไ่ดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ และให้มีผู้สอบบัญชี ยกเว้นสถานีวิทยุฯไม่ต้อง 

นำาส่งรายได้เหนือรายจ่าย การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและการงบประมาณ ให้เป็นไป



ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจฯและข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร

การเงิน และการงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศ  

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558

2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2558

3. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2558

4. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2558

5. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

6. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2558  

 7. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหน่วยงานวิสาหกิจ 

ในกำากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

8. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และงบประมาณ 

หน่วยงานวิสาหกิจ

 13. ศูนย์ในกำากับของอธิการบดีท่ีให้บริการและสนับสนุนมหาวิทยาลัย

 ศูนย์ในกำากับของอธิการบดี ที่มีภาระหน้าที่ด้านบริการและสนับสนุนมหาวิทยาลัย เป็น

หน่วยงานในกำากับของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการให้บริการ และสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม

หรือการอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยในเร่ืองที่รับผิดชอบ รวมท้ังการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย หน่วย

งานนี้จัดเป็นหน่วยงานระดับ 3 และมีข้อบังคับของตนเอง ได้แก่ 

- ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั คร้ังที ่776 เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม 2558 สภามหาวิทยาลยั

ได้เห็นชอบให้ออกข้อบังคับของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บริการสุขภาพ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านนโยบายวิสาหกิจ ได้จัดศูนย์ท้ังสอง

นี้เป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรตลอดจนบริการสาธารณะเพ่ือการศึกษา สนับสนุน 

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และสามารถ 

หารายได้จากการดำาเนินงานของศูนย์ได้ แต่ต้องไม่กระทบการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร

 - ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงสร้าง 

พื้นฐาน อุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับกีฬาและนันทนาการ แก่นิสิตและบุคลากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำาลังเพื่อสุขภาพอนามัย และเสริมสมรรถภาพ

ของร่างกายให้เป็นวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ พัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังส่งเสริมการ

ศึกษาโดยนำาเทคโนโลยีด้านการกีฬาที่ทันสมัยเข้าช่วยจัดบริการในรูปแบบต่างๆ พัฒนาและบริหาร

จดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน อปุกรณแ์ละสิง่อำานวยความสะดวกดา้นการกฬีาของมหาวทิยาลยัใหอ้ยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้านและสามารถใหบ้รกิารได้อยา่งมปีระสทิธภิาพใหเ้พยีงพอตอ่การเลน่กฬีาเพือ่ความ

เป็นเลิศและการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัย

 - ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษา

พยาบาลแก่นิสิตตามสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ให้บริการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยแกนิ่สติ บุคลากรและบคุคลภายนอก ให้บรกิารรกัษาพยาบาลแกบุ่คลากร และบุคคลภายนอก

โดยเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาล สง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมของนสิติ บคุลากรและบุคคลภายนอก 

ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และให้บริการ

ทางวิชาการด้านสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก

 ศูนย์กีฬาฯ และศูนย์บริการสุขภาพฯ มีผู้อำานวยการเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ 

การดำาเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง 

ใหม่ได้ โดยไม่จำากัดวาระแต่ต้องมีคุณสมบัติอายุไม่เกิน 70 ปี และมีคณะกรรมการบริหาร  

ประกอบด้วย อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่อธิการบดีแต่งตั้งจำานวน 5 - 7 คน (วาระ 2 ปี แต่งตั้งใหม่ได้ไม่จำากัดวาระ) เป็นกรรมการ  

ผู้อำานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการตามที่เห็น

สมควรได้

ศูนย์กีฬาฯ และศูนย์บริการสุขภาพฯ มีรายได้จากเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จาก 

ค่าเล่าเรียน  ของนิสิต  เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นรายปี  ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บจาก 

ผู้รับบริการ  เงินที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ (ตามข้อบังคับ)  เงินรายได้จากการ 



ให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินในความดูแลของศูนย์  เงินบริจาคและเงินรายได้อื่นๆ อัตราและการจัด

เก็บรายได้ ให้ทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตาม 

ระบบของมหาวิทยาลัย  โดยมี “เงินทุนหน่วยงาน” ภายใต้ข้อบังคับฯ กองทุนและข้อบังคับการ 

บริหารการเงินและไม่ต้องนำาส่งรายได้เหนือรายจ่าย  การบริหารงานบุคคลใช้ระบบเดียว 

กับมหาวิทยาลัย คือ เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  ประกาศ 

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558  ประกอบด้วย 

 1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  พ.ศ. 2558

 2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  พ.ศ. 2558

 1๔. นโยบายการจัดการทรัพย์สินด้านกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 747 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาระบบกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและ

เสนอระบบการจัดการทรัพย์สินทางกายภาพ รวมท้ังจัดทำานโยบายและแผนระยะยาวการจัดการ

ทรัพย์สินทางกายภาพในเขตการศึกษาและเขตจัดการทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่อย่างมี

ประสทิธภิาพประสทิธผิลและสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันามหาวทิยาลัย คณะกรรมการไดป้ระชมุ

รวม 13 ครั้ง และเสนอข้อสรุป 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ระบบกายภาพเขตการศึกษา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำานักบริหารระบบ

กายภาพภายใต้การกำากับของรองอธิการบดี การดำาเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ  การเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่น การจัดทำาแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุง และ

โครงการที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ข้อ คือ

•	 การวางผังแม่บทของมหาวิทยาลัย ให้มีการทบทวนผังแม่บทในภาพรวมและให้ร่วม

กับส่วนงานในการปรับผังให้สอดคล้องกับแผนแม่บทรวม 

•	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

การกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารและห้องเรียนของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดค่าบำารุงรักษาและ 

ค่าสาธารณูปโภคในอนาคต
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•	 การพัฒนามาตรฐานระบบห้องปฏิบัติการ ระบบการจัดการของเสียอันตราย 

•	 การพัฒนาระบบสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) 

•	 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 ส่วนที่ ๒ ระบบกายภาพเขตจัดการทรัพย์สิน อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักงานจัดการ

ทรพัยสิ์น ภายใตก้ารกำากับของรองอธกิารบดี และคณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ ปญัหาและอปุสรรค

คอืการเสนอโครงการพฒันาพืน้ที ่มแีผนแมบ่ททีไ่มชั่ดเจนเพยีงพอ ไมทั่นต่อสถานการณ ์การตดัสนิใจ

เลือกรูปแบบการพัฒนา เงินทุน ขั้นตอนการขออนุมัติ ปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 

การบรหิารอาคาร การบรกิารผูเ้ชา่และผูร้บับรกิาร รวมทัง้ดา้นภาพลกัษณข์องมหาวทิยาลยั สำานกังาน

จัดการทรัพย์สินมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ 6 โครงการ ได้แก่ 

•	 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บท 

•	 การปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและระเบียบที่ 

 เกี่ยวข้อง 

•	 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของสำานักงาน 

•	 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

•	 การปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

•	 โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เช่น โครงการอุทยาน 100 ปี 

และมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 6 ข้อ คือ

•	 การทบทวนแผนแม่บทของการพัฒนาพื้นที่เขตจัดการทรัพย์สินให้สอดคล้องกับ  

 ภาวการณ์ปัจจุบันเพื่ออนาคต 

•	 การศึกษาแนวทางเลือกและเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 

•	 การศึกษาแหล่งที่มาของเงินลงทุนสำาหรับโครงการพัฒนา 

•	 การศึกษาทิศทางการขยายตัวของเมือง 

•	 การให้ความสำาคัญที่เหมาะสมกับเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

•	 การปรับปรุงโครงสร้างและประสิทธิภาพการบริหารของสำานักงานจัดการทรัพย์สิน 

 รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที ่3 ความเช่ือมโยงของเขตการศกึษาและเขตการจดัการทรพัยส์นิ จากการพจิารณา

สภาพปจัจบุนัและแผนพฒันาในอนาคต และการเชือ่มโยงของระบบการบรหิารกายภาพเขตการศกึษา

และเขตจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการมีข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ 3 ข้อ คือ 

•	 แนวทางการใช้พื้นที่ ให้คงอัตราส่วนพื้นที่เขตการศึกษาต่อเขตจัดการทรัพย์สินไว้เช่น 

 เดิมคือประมาณ 70:30 โดยพยายามลดสัดส่วนพื้นที่ที่ส่วนราชการอื่นยืมใช้ 



•	 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกำากับระบบกายภาพทั้งเขตการศึกษาและเขตจัดการ 

 ทรัพย์สิน

•	 การเชื่อมต่อผังแม่บทของเขตการศึกษากับเขตการจัดการทรัพย์สิน และการมีพื้นที่ 

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 776 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติรับทราบ

รายงานสรุปและปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน และเห็นชอบให้กำาหนดนโยบายดังนี้

•	 ให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่เขตการศึกษาและพื้นที่เขตจัดการทรัพย์สินทั้งใน 

 เรื่องของการวางผังแม่บทและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

•	 ให้กำาหนดอัตราส่วนพื้นที่เขตการศึกษาต่อพื้นที่เขตจัดการทรัพย์สินเป็น 70:30  

 หากได้พื้นที่ที่ส่วนราชการอื่นคืนมา ให้ใช้เป็นพื้นที่เขตการศึกษาหรือเขตกันชน 

•	 ให้จัดทำารายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ 

 สามารถประยุกต์ได้จริง

•	 ให้สำานักบริหารระบบกายภาพดำาเนินงานร่วมกับส่วนงานต่างๆ จัดทำาผังแม่บทใน 

 เขตการศึกษา 
•	 กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารและห้องเรียนโดยมีกระบวนการขั้นตอน 

 ที่ชัดเจนและคำานึงค่าบำารุงรักษาและค่าสาธารณูปโภค 

•	 จัดทำามาตรฐานห้องปฏิบัติการและระบบการจัดการของเสียอันตราย  มีการบริหาร 

 จัดการให้ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน รวมทั้งมีระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย 

 อันตราย

•	 ให้ฝ่ายบริหารร่วมกับส่วนงานต่างๆ กำาหนดแนวทางและวิธีการใช้ห้องเรียน 

 และห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

•	 บริหารจัดการเรื่องการสรรหาและรักษาบุคลากรวิชาชีพที่ขาดแคลนและจำาเป็น 

•	 จัดสรรงบประมาณในการบำารุงรักษาด้านระบบกายภาพต่างๆ ตามความจำาเป็น 

 และเหมาะสม 

•	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 นอกจากนี้ ให้ฝ่ายบริหารนำาเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการจัดการ

ทรัพย์สินเพื่อพิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมต่อไปด้วย
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 1๕. โครงการพัฒนาอุทยานจุฬาฯ 100 ปี บริเวณหมอน 3๗-38   

  และถนนจุฬาฯ 100 ปี บริเวณจุฬาฯ ซอย ๕

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 763 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ฝ่ายบริหาร 

ได้นำาเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับโครงการอุทยานจุฬาฯ  100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี เนื่องใน 

โอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในวันท่ี 26 มีนาคม 2560 

โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่หมอน 37-38 และถนนจุฬาฯ ซอย 5 พื้นท่ีประมาณ 21 ไร่ 3 งาน  

มีถนนจุฬาฯ ซอย 5 ผ่านกลาง ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 15 เมตร 

โดยมีหลักการเหตุผล และแนวทางการดำาเนินงานดังนี้

 นอกจากเพือ่เฉลมิฉลองในวาระครบรอบ 100 ปแีหง่การสถาปนาจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

โครงการนี้มีหลักการและเหตุผลคือ ในการดำาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ 

บริเวณสวนหลวง - สามย่าน จะต้องมีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นท่ีให้เป็นไปได้ 

อย่างเหมาะสม คำานึงถึงข้อกำาหนดของกฎหมายและผังเมืองที่กำาหนดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่เปิดโล่ง 

ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพื้นท่ีดินรอบข้าง เป็นการสร้าง 

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในชุมชน เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมสำาหรับท่ีดิน ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอโครงการท่ีได้

ดำาเนนิงานมาตัง้แต่มมีติคณะกรรมการจัดการทรพัย์สนิครัง้ท่ี 9/2554 เมือ่วันท่ี 22 กนัยายน 2554 

เห็นขอบให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการก่อสร้างสวน พร้อมที่จอดรถ และสำานักงานจัดการทรัพย์สินได้

จัดการประกวดออกแบบโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ต่อมาในปี 2555 และคณะกรรมการได้

เห็นชอบรูปแบบและงบประมาณการลงทุนโครงการนี้ และคณะกรรมการนโยบายการเงินในการ

ประชุมครั้งที่ 6/2556 และ 7/2556 ได้เห็นชอบในหลักการและให้ทำาการศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้ง

สำารวจความคิดเห็นจากประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

 รูปแบบของโครงการมีแนวคิดหลักเป็นสวนแบบ simple park เป็นต้นแบบแนวคิดด้าน

นวัตกรรมประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำารุงรักษา เป็นสวนแบบเปิด สนองต่อการใช้งานของ 

ผู้ใช้หลายกลุ่ม มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนใช้ในกิจกรรมได้หลากหลาย เน้นการจัดกิจกรรมมากกว่า

การสร้างถาวรวัตถุ รูปแบบถนนมีความร่มร่ืน ผสมผสานระหว่างต้นไม้ ทางรถยนต์ รถจักรยาน  

ทางคนเดนิ ออกแบบถนนใหเ้ปน็ถนนภายใน และรองรบัระบบสาธารณปูโภคหลกัของพืน้ทีโ่ดยรอบ 

โดยเสนอทางเลือกการออกแบบสวนและถนน 3 ทางเลือก ทั้งที่มีที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถ มีถนน 

อ้อมสวน ถนนผ่านกลางสวน หรือถนนลอดใต้สวน ซึ่งมีงบประมาณของโครงการแตกต่างกันไป

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 763 ได้มีข้อคิดเห็นหลายประการ เกี่ยวกับรูปแบบ

ของสวนและถนน และมีมติให้ฝ่ายบริหารแต่งต้ังคณะทำางานเพื่อจัดทำาแบบสวนให้สวยงามและ 



ตอบสนองประโยชน์สูงสุด และกำาหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี รวมท้ัง 

เรื่องการจราจร พื้นที่จอดรถ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

ขออนุมัติต่อไป 

 ตอ่มาสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที ่771 เมือ่วนัที ่28 สิงหาคม 2557 ไดพ้จิารณา

ข้อเสนอของฝ่ายบริหารซ่ึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำากับการออกแบบโครงการอุทยาน 

100 ปีและถนนจุฬาฯ 100 ปี คณะกรรมการได้ดำาเนินการโดยมีการสำารวจความคิดเห็นจาก

นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั่วไปรวมทั้งผู้ประกอบการ และนำาผลสรุปความพึงพอใจและ 

ความคิดเห็นในการออกแบบมาประกอบการดำาเนินงานในด้านต่างๆ คือ

แนวทางการออกแบบสวน เน้นการแสดงความเป็นอุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นโครงการทีม่อบให้สงัคมได้รว่มใชป้ระโยชน ์รวมท้ังเสริมสร้างสงัคมและสิง่แวดล้อม  

กำาหนดแนวทางให้อุทยานเป็นต้นแบบพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เป็นแหล่งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นที่แสดงจุดเด่นทางภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้วิทยาการด้านนิเวศเมือง  

สร้างความตระหนักถึงความทรงคุณค่าของพื้นที่  เชื่อมต่อแนวแกนสีเขียวตามผังแม่บท 

ของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ในอุทยานจะมีพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นห้องเรียนแบบเปิดหรือพื้นที่

กิจกรรมกลางแจ้ง สนามเอนกประสงค์ พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น มีสวนเพื่อการเป็นห้องเรียนกลางแจ้ง  

นั่งอ่านหนังสือ ลานเอนกประสงค์ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น และลานกีฬา นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่

ส่วนอาคารเพ่ือการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่กลมกลืนกับอุทยาน ส่วนบำารุงรักษาและดูแล 

งานระบบ และอาคารจอดรถใต้ดินจำานวน 200-250 คัน การออกแบบยังคำานึงถึงนวัตกรรม 

ด้านต่างๆ คือนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม/สุขาภิบาล/ระบบนำ้า นวัตกรรมการเลือกใช้พืชพรรณ 

นวัตกรรมการออกแบบถนนและระบบสัญจรในเมือง และนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่สาธารณะ 

ในเมืองเพื่อความยั่งยืน โดยนำาเสนอแบบสวน 3 ทางเลือกคือแบบท่ีมีถนนสาธารณะผ่านสวน  

แบบทางสาธารณะอ้อมสวน และแบบทางผ่านสวนโดยการจราจรลอดใต้สวน และงบประมาณ

ของแต่ละแบบ พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและ 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าควรมีแกนพื้น ท่ีสี เขียวตั้ งแต่พระบรม 

ราชานุสาวรีย์จนถึงอุทยาน 100 ปี และมีมติไม่ให้มีถนนท่ีมีเขตทางสาธารณะ 30 เมตร  

เป็นทางสัญจรทางรถยนต์เชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 1 กับถนนพระราม 4 โดยถนน

จุฬาฯ ซอย 5 ให้พัฒนาเป็นต้นแบบของถนนในอุทยานที่ เน้นทางคนเดิน และเห็นชอบ 

แนวทางการออกแบบสวนในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี แต่ให้คณะกรรมการฯ รวมทั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยที่สนใจไปประชุมปรึกษากันและทำาข้อสรุปเกี่ยวกับถนนบริเวณอุทยาน  
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อาคารกิจกรรม ที่จอดรถ ระบบการรักษาความปลอดภัยและงบประมาณลงทุน เสนอสภา- 

มหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะกรรมการฯ ได้ดำาเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อมาว่า  

ถนนจุฬาฯ ซอย 5 น้ันกำาหนดให้เป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนใหญ่ที่ให้รถวิ่งเร็วได้ เลือกรูปแบบถนนท่ี 

ไม่ผ่านสวน แต่ให้รถที่วิ่งเข้ามาวิ่งออกสองข้างตามถนนซอยเดิมที่มีอยู่ ผิวจราจรให้มีขนาด 

ใกล้เคียงกับเดิม ผังพื้นที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปีให้เป็นสวนผืนเดียวติดต่อกัน ไม่มีถนนตัดผ่าน  

มีอาคารเอนกประสงค์สำาหรับกิจกรรมอยู่บนแนวถนนบรรทัดทอง และอยู่บนที่จอดรถยนต์ใต้ดิน

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 772 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็น

ชอบแนวทางการออกแบบโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปีและถนนจุฬาฯ 100 ปีบริเวณสวนหลวง- 

สามย่าน โดยจะไม่มีการทำาถนนอ้อมรอบสวนหรือลอดใต้สวน ให้พื้นท่ีสวนเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

ต่อเนื่องกัน และกำาหนดให้ถนนจุฬาฯ 100 ปี เป็นทางสัญจรท่ีมีผิวจราจรไม่กว้างกว่าเดิมและให้

เป็นทางเดินเท้าและจักรยาน และอนุมัติกรอบงบประมาณซึ่งต้องเสนอเป็นงบประมาณรายปีต่อไป

  1๖. การพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน ๕๔-๕๕ (บางส่วน)  

       และหมอน ๕๖-๕๗ สวนหลวง-สามย่าน

การพัฒนาพื้นที่ในเขตการจัดการทรัพย์สิน นับเป็นเรื่องสำาคัญต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนิสิตและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม ตลอดจนการหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย แผนการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตการจัดการทรัพยสิ์น เมือ่คณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ

เห็นชอบแล้ว จะนำาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 

สำาหรับการพัฒนาพื้นที่แปลงน้ี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 729 เมื่อ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตการศึกษา

และพื้นที่เขตพาณิชย์ โดยเห็นชอบผังการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 54-55 เป็นเขตพักอาศัย  

และหมอน 56-57 เป็นคอมเพล็กซและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้าน Sports Center  

สำานักงานจัดการทรัพย์สินจึงได้ย่ืนโครงการพัฒนาพื้นที่นี้เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของ  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  

แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้า และเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2557 ไม่อยู่ในลักษณะ

ที่มีการขยายตัว ความต้องการพ้ืนที่ประกอบธุรกิจไม่เพิ่มข้ึนแต่มีอุปทานปริมาณมาก ในขณะท่ี 

ได้มีการเรียกคืนพื้นที่จากผู้เช่ารายเดิมไว้แล้ว จึงเกิดพื้นท่ีถูกท้ิงร้างในบริเวณนี้ ซ่ึงมีผลกระทบ



ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำานักงานจัดการทรัพย์สินจึงเสนอแผนการจัดการระยะสั้น 5 ปี 

เป็นโครงการบูรณะปรับปรุงอาคารพาณิชย์บริเวณดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ระยะสั้นได้โดย 

คำานึงถึงความปลอดภัยของผู้เช่าเป็นสำาคัญ และปรับสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ด้วย คณะกรรมการ

จดัการทรพัยส์นิในการประชมุเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 จงึมมีตเิหน็ชอบใหด้ำาเนนิการโครงการ

พัฒนาพื้นที่หมอน 54-55 (บางส่วน) และหมอน 56-57 สวนหลวง-สามย่าน ช่วงระยะเวลา 

เปลี่ยนผ่านระยะสั้น 5 ปี และยุติการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติร่วมทุนดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 769 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติ 

ให้ยุติการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. 2535 ของโครงการพัฒนาหมอน 54-55 (บางส่วน) และหมอน 56-57  

สวนหลวง-สามย่าน และอนุมัติให้ดำาเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 54-55 (บางส่วน) และ

หมอน 56-57 สวนหลวง-สามย่าน ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ระยะสั้น 5 ปี 

 1๗. ความคืบหน้าโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒”

 ตามทีส่ภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 760 เมือ่วนัท่ี 29 สงิหาคม 2556  

ได้อนุมัติให้ดำาเนินการโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ  

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” และมีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องโครงการพัฒนาวิชาการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 2 ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2556 นั้น  

การดำาเนินโครงการมีคณะกรรมการรวม 3 ชุด คือ คณะทำางานฯ (ชุดท่ี1) ทำาหน้าท่ีพิจารณา 

กลั่นกรองโครงการเบื้องต้น คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกโครงการ (ชุดที่2) ทำาหน้าที่พิจารณา

ในด้านวิชาการทั้ง 4 สาขา คณะกรรมการอำานวยการฯ (ชุดที่ 3) ทำาหน้าที่พิจารณาความซำ้า

ซ้อนกับโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบอนุมัติในหลักการและงบประมาณ  

โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ของสัดส่วนความรับผิดชอบงบประมาณระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงานที่ต้องสมทบตามสถานะการเงินของส่วนงาน คณะกรรมการนโยบายวิชาการในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ และ

ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตว่า โครงการที่ผ่านความเห็นชอบส่วนใหญ่อยู่ใน

ประเภทโครงการสร้างฐานมั่นคงในการผลิตบัณฑิต ส่วนประเภทโครงการความเป็นเอกระดับ

นานาชาติ และโครงการแหล่งอ้างอิงระดับภูมิภาคมีจำานวนน้อย ทั้งๆ ที่น่าจะเป็นโครงการที่เป็น 

พลังขับเคลื่อนที่สำาคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่วิชาการในระดับนานาชาติ นอกจาก

น้ี การสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของโครงการ กำาหนดให้ใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงร่วมกัน 
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โดยใช้ที่ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้การใช้เครื่องมือเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีการดูแลบำารุงรักษาสมำ่าเสมอ 

ยกเว้นกรณีที่เป็นงานเฉพาะหรือศูนย์เครื่องมือฯ ไม่สามารถให้บริการได้ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง ท่ี 777 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  

มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ส่ ว น ง า น เ ส น อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น 

ช่วงที่  1 (ปีงบประมาณ 2558-2561) จำานวน 23 โครงการ รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น 

669,253,000.-บาท โดยเป็นส่วนท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนจำานวน 462,133,000.- บาท 

และส่วนงานสมทบจำานวน 207,120,000.-บาท และเห็นชอบแนวทางการสนับสนุน 

โครงการฯ ในช่วงที่ 2 โดยคงประเภทโครงการท้ัง 4 ประเภทไว้เช่นเดิม และอาจทำาการ

พิจารณาโครงการต่อเนื่องไปได้ โดยทำาการปรับวัตถุประสงค์ กรอบและประเภทโครงการ 

ให้เหมาะสม โดยมอบให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาต่อไป และเห็นชอบให้

กำาหนดเป็นนโยบายการสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงให้ใช้บริการของ 

ศูนย์ เครื่ อง มือฯ ของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นกรณีจำ า เ ป็น ท่ี เ ป็นการใช้งานเฉพาะหรือ 

ศูนย์เครื่องมือฯ ไม่สามารถให้บริการได้

 ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 778 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  

ประธานคณะกรรมการนโยบายวชิาการได้เสนอขอทบทวนหลักการเกีย่วกบัเกณฑก์ารกำาหนดสดัสว่น

งบประมาณโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานเจ้าของโครงการ เนื่องจากมีความเข้าใจไม่

ตรงกันระหว่างฝ่ายบริหารกับส่วนงาน ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินโครงการได้ โดยคณะกรรมการ 

อำานวยการฯ ได้ให้ความเห็นชอบเกณฑ์สัดส่วนใหม่แล้ว จึงเสนอขอทบทวนหลักเกณฑ์ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักการสนับสนุนโครงการฯ  

ตามเกณฑ์สัดส่วนการแบ่งรับภาระงบประมาณที่ เสนอโดยคงงบประมาณรวมตามที่ ได้  

อนุมัติในการประชุมคร้ังก่อน และให้ส่วนงานจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งมหาวิทยาลัยภายใน 

วันที่ 8 เมษายน 2558 และเห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณ 

โดยแบ่งกลุ่มส่วนงานตามระดับทรัพยากรหรือเงินทุนของส่วนงานออกเป็น 5 กลุ่ม และกำาหนด

สัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณโครงการหลังจากหักค่าตอบแทนหรือค่าจ้างบุคลากรท่ีส่วนงาน 

ต้องรับผิดชอบแล้ว โดยกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 80, 85, 

90 และ 95 ตามลำาดับและในกรณีที่มีเหตุผลความจำาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจสนับสนุน 

งบประมาณทั้งหมดของโครงการก็ได้ ทั้งนี้ให้ส่วนงานเสนอแผนปฏิบัติการของโครงการโดย 

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจ่ายค่าตอบแทน 

หรือค่าจ้างบุคลากรอย่างชัดเจนประกอบการเสนอโครงการในช่วงต่อๆ ไปด้วย



รายชื่อคณะกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(1 ตุลาคม ๒๕๕๖ – 31 มีนาคม ๒๕๕8)

รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๕๖ – 30 มิถุนายน ๒๕๕8

 1.   นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์)
 2.   อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล)
 3.   ประธานสภาคณาจารย์ (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาย  จันทร์ผ่องแสง)
 4.   นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์  วสันตสิงห์)

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  5.   ดร. กอปร  กฤตยากีรณ
  6.   ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ

 7.   นางวิวรรณ  ธาราหิรัญโชติ

        (ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2557 วาระเดิม นางสาวนวพร  เรืองสกุล)

 8.   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

 9.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

 10. ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

 11. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

 12. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์

 13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์

 14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา  ทัศนประดิษฐ์

 15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำารง

 16. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม

 17. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ

 18. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมานิต

 19. ดร. อำาพน  กิตติอำาพน
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์

 20.  ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์

        (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล) 

 21.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา

        (ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ)

 22.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์

        (ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.อมร  เพชรสม)

 23.  รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช

  (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์)
 24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา  ติงศภัทิย์
  (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำา

 25.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

 26.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์
        (ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์)
 27.  อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร 
  (ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2557 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา)
 28.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวัฒกานนท์ 
  (ต้ังแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 วาระเดิม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ 

        (ต้ังแต่ 12 ธันวาคม 2556) และ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อนงค์  บิณฑวิหค)
 29.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ  ทรัพย์สมพล 
  (ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์  2558 วาระเดิม ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์

 30.  รองศาสตราจารย์ ดุษฎี  สงวนชาติ
        (ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 31.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา  แสงสุพรรณ
 32.  รองศาสตราจารย์ ดุษฎี  สงวนชาติ  
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