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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงบาตร
ครบรอบ 101 ปีสถาปนาจุฬาฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงาน
วันครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จ
พระมหาธี ร ราชเจ้ า จากนั้ น เสด็ จ ฯ ทรงบาตรร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ณ บริเวณ
หน้าหอประชุมจุฬาฯ

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผูแ้ ทนคณาจารย์ บุคลากร
นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ในโอกาสนี้ ศ.กิตติคณ
ุ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายของ
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ได้แก่
หนังสือ ต�ำราวิชาการ และงานวิจัย ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ
และหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ  
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การแสดงดนตรีไทย
วงปี่พาทย์ดึกด�ำบรรพ์
เวลา 09.30 น. เสด็จฯ ไปยังหอประชุมจุฬาฯ
ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยวงปีพ่ าทย์ดกึ ด�ำบรรพ์
โดยทรงดนตรีร่วมกับวงบ้านปลายเนิน ในเพลงหน้าพาทย์
ทรงขั บ ร้ อ งและบรรเลงดนตรี ร ่ ว มกั บ วงสายใยจามจุ รี
ในเพลงภาษาพาสนุก บทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดง
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
นอกจากยังนี้มีการบรรเลง
ปีพ่ าทย์ดกึ ด�ำบรรพ์ เพลงโหมโรง
มหาจุฬาลงกรณ์ การบรรเลงของ
วงดนตรี บ ้ า นปลายเนิ น เพลง
พระเจ้าลอยถาด การแสดงดนตรี
ไทยปี ่ พ าทย์ ดึ ก ด� ำ บรรพ์ เรื่ อ ง
“สังข์ทอง” ตอน “ถอดรูป” และ
การจับระบ�ำท้ายเรื่อง พระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอเจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รา
นุวัดติวงศ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงร่วมงาน
“101 ปีคนื เหย้า ก้าวสูศ่ ตวรรษใหม่”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น.
ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและ
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงาน “101 ปี คืนเหย้า ก้าวสู่
ศตวรรษใหม่ Move Forward Together” เนื่องในโอกาส
วันครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ กราบบังคม
ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ทรงร่ ว มขั บ ร้ อ งเพลง “มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ” และ
พระราชทานพระราชด�ำรัสแก่นิสิตเก่าจุฬาฯ จากนั้นนายกรศิษฏ์
ภัคโชตานนท์ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ
ปี 2561 ทูลเกล้าฯ ถวายเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในการนี้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทอดพระเนตรการแสดง ประกอบด้วยการขับร้องเพลงและ
การแสดงชุดต่างๆ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ โดยดารา
นักแสดงที่เป็นนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันมากมาย
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กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจุฬาฯ
ครบ 101 ปี
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 25  มีนาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มหาวิทยาลัย
จัดพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันครบรอบ 101 ปี
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้ า อยู ่ หัว และแก่ บู ร พคณาจารย์ ตลอดจนผู ้ มี อุ ปการคุณ ต่อ
มหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์
สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและ
สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้ง “เมือง
นวัตกรรมแห่งสยาม” (Siam Innovation District) ระหว่าง
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ คุณขัตติยา อินทรวิชัย
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจ�ำกัด (มหาชน) คุณฐาปน
ศิริวัฒนภักดี กรรมการอ�ำนวยการ บริษัท ไทยเบเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ เป็นประธานเปิดงาน “Our Futures 2030” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561

จุฬาฯ ร่วมมือด้านวิชาการกับเจ มาร์ท
  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร
จามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์ อธิการบดีจฬุ าฯ และนายอดิศกั ดิ์ สุขุม
วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เจ มาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
การวิจัย น�ำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เครดิต (platform for credit data analytics) โดยใช้องค์ความรู้จากความ
ร่วมมือของจุฬาฯในการจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

พิธีลงนามความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตแพทย์

ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์ อธิการบดีจฬุ าฯ รศ.ดร.กิตติชยั
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.คลินิก
นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคณะ
แพทยศาสตร์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ ห้อง M 1-2 ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Toray – จุฬาฯ ผนึกความร่วมมือด้านวิจัย

จุฬาฯ ติดอัศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ต้อนรับ Dr.Tetsu Yonehara, Senior Director, General Manager New Frontiers
Research Laboratories, Toray Industries, Inc. Japan ในโอกาสที่มาเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ และลงนามความร่วมมือการวิจัยด้าน Bio-refinery กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้
ในโอกาสนี้ Dr.Tetsuya Tsunekawa และ ศ.ดร.บั ณ ฑิ ต เอื้ อ อาภรณ์ อธิ ก ารบดี ได้ ห ารื อ แนวทางการด� ำ เนิ น งานและ
ความก้าวหน้าในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบหน่วยผลิตสารเชิงชีวภาพในระดับน�ำร่อง ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาฯ สระบุรี
ศ
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ประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th Urban Research Plaza’s Forum
ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วจิ ยั วัฒนธรรมเมือง (Urban Research
Plaza) ร่วมมือกับ Osaka City University
ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจั ด การประชุ ม
วิ ชาการนานาชาติ The 16th Urban
esearch Plaza’s Forum : Education
for Creative and Responsive
Citizenship เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานเปิดการประชุม Prof.Dr.Gerald W.Fry,
University of Minnesota สหรัฐอเมริกา กล่าวปาฐกถาน�ำ มีนักวิชาการเข้าร่วมเสนอผลงานจ�ำนวน 12 บทความ จาก 7 ประเทศ

อบรม “การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส�ำเร็จรูป”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ร่วมกับสมาคม
อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จัดการอบรมภายใต้โครงการจุฬาฯ
น�ำความรูส้ สู่ งั คม เรือ่ ง “การก่อสร้างด้วยระบบชิน้ ส่วน
ส�ำเร็จรูป” เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่ เพือ่ เผยแพร่ความรูใ้ นเรือ่ งระบบชิน้ ส่วนส�ำเร็จรูป
แก่ผปู้ ระกอบการวิชาชีพ ด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
โดยมีนายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์
เชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน จากนั้น ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย และ
อ.วิกรม เหล่าวิสทุ ธิชยั บรรยายให้ความรู้  

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ทพ.ดร.สุชิต
พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ Dr.Kentaro Yamaguchi,
Healthcare New Frontier Promotion Headquarters Office, Kanagawa
Perfectural Government, Japan ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพือ่ ความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

ประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดระบบงานคลัง
ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้บริหารคณะ
ต้ อ นรั บ ผศ.ดร.ณั ฐ ชานนท์ โกมุท พุฒิพงศ์
ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี งานด้ า นการบั ญ ชี แ ละ
การเงิน เพื่อประชุมปรึกษาหารือด้านการ
จัดระบบงานคลัง  เมือ่ เร็วๆ นี  ้ ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
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รอบรั้วจามจุรี
นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
เป็นเจ้าภาพเสนอผลงานสารคดี
ระดับนานาชาติ

ภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเขิงปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศด้านวิทยุโทรทัศน์ ครัง้ ที่ 15
(d’CATCH 2018) เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 32 คน ร่วมกับนักศึกษาจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Communication University of China, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 93 คน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ผ่านสื่อวิดีทัศน์ในลักษณะของสารคดีสั้นที่ผลิตขึ้นจากแนวคิด “NEXT” ภายใต้สารคดีย่อย 5 เรื่อง คือ Alternative, Food, Lifestyle, Media
และ Relationship

นิสิต MBA ศศินทร์
รองชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ

น.ส.จิรนันท์วิริยะผล น.ส.เสาวลักษณ์ จึงเจริญชัยศักดิ์ น.ส.จริยา
ปวีณชนา น.ส.นิฐา พหลโยธิน น.ส.ปรารถนาศรีอินทราวานิช นิสิต MBA  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันแผนธุรกิจ The Venture Capital Investment Competition
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยางในสิงคโปร์ (The Nanyan Technological
Univeristy in Singapore) โดยมี อ.นิกม์ พิศลยบุตร ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริหาร
จัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน แห่งศศินทร์เป็นทีป่ รึกษาทีม

บรรยาย “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต”
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 201 อาคาร
มหิตลาธิเบศร รายวิชา “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนในหลักสูตรการศึกษาทัว่ ไป จัดการ
บรรยายพิเศษโดย คุณนิติ ชัยชิตาทร (คุณป๋อมแป๋ม) นิสิตเก่า
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในหัวข้อ “การเรียน ท�ำให้คน
มีงานท�ำ  กิจกรรมสอนให้คนท�ำงานเป็น บทบาทของนิสิต
นักศึกษากับการท�ำกิจกรรม” เพื่อให้นิสิตตระหนักในคุณค่า
ของการท�ำกิจกรรม ซึง่ เป็นกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากการท�ำงาน รูจ้ กั วิธบี ริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม

การบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ”

ศู น ย์ บ ริ ก ารสุ ข ภาพแห่ ง จุ ฬ าฯ
จัดการบรรยาย “ความรูค้ สู่ ขุ ภาพ” เรือ่ ง
“การออกก�ำลังกายตามวัยของออเจ้า”
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 มี น าคม 2561
ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคาร
จามจุรี 9 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.พญ.ปรียาจิต
เจริญวงค์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการสุขภาพ
แห่งจุฬาฯ โดยมี นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน แพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคุณณัฎฐา จิรพงศ์
พิทักษ์ นักกายภาพบ�ำบัด เป็นวิทยากร

