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	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	เมษายน	2561	

ณ	หอประชุมจุฬาฯ	พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถา

พเิศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กับการขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะ

เปล่ียนผ่าน” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้อ

อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าว

รายงาน	 รวมทั้งมีการฉายวีดิทัศน์	 “CU	

Calibre	:	shaping	the	nation’s	future”		

หลังจากจบการแสดงปาฐกถา	 นายก

รั ฐมนตรี ถ ่ ายภาพร ่ วม กับ ผู ้ บ ริ ห าร

มหาวทิยาลยั	และได้พบกับคณาจารย์	นิสติ	

และบุคลากรจุฬาฯ

	 ต่อมา	พล.อ.ประยทุธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 ได้เดินทางโดยรถโดยสาร

ปรับอากาศขนาดเล็กภายในจุฬาฯ	 ไปยัง

อาคารภูมสิริิมงัคลานุสรณ์	รพ.จุฬาลงกรณ์	

เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ	 ห้อง

ประชมุชัน้	12		ซึง่จัดแสดงนวตักรรมในการ

ดูแลและบ�าบัดรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้สูง

อายุ	 จากน้ันได้ไปยังชั้น	 18	 เยี่ยมชมและ

ทดลองใช้งานระบบ	 Telemedicine	 ณ	

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร		

	 จากน้ัน	นายกรฐัมนตรีได้เยีย่มชม

การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ เมือง

นวตักรรมแห่งสยาม (Siam Innovation 

District) อาคารสยามสแควร์วัน

นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ 

และเยี่ยมชมผลงานของจุฬาฯ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานน�้าสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	12	เมษายน	2561		ณ	ห้อง	105	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

พระราชทานน�้าสงกรานต์แก่ ผศ.ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ และแม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) อาจารย์อาวุโสที่เคยถวาย 

พระอักษรบาลีและสันสกฤต	โดยมี	อ.รศนาภรณ์	วีรวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต	จุฬาฯ	รศ.ดร.กิ่งกาญจน์	เทพกาญจนา	คณบดีคณะ

อักษรศาสตร์	จุฬาฯ	ร่วมในพิธี	ในโอกาสนี้ทรงร่วมงานท�าบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรบาลีและสันสกฤต	

ที่คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ

ลงนามความร่วมมือสองมหาวิทยาลัย

	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 และ	 Prof. 

Tan	Eng	Chye,	President,	National	University	of	Singapore	 

ร ่วมพิธีลงนามความมือระดับมหาวิทยาลัยระหว ่างจุฬาฯ  

กับ National University of Singapore	 และหารือการขยาย 

ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย	เมื่อวันอังคารที่	18	เมษายน	

2561	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	2	อาคารจามจุรี	4	

ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
	 เมื่อวันจันทร์ที่	2	เมษายน	

2561	ณ	ลานสาละ	ชั้น	1	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริม 

สขุภาพ	(สสส.)	ดร.สปุรีดา	อดลุยานนท์ 

ผู ้จัดการ	 สสส.เป็นประธานในพิธี  

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื

การจัดต้ังศนูย์ออกแบบสภาพแวดล้อม 

เพื่อทุกคน	 ระหว่าง	 สสส.	 ร่วมกับ	

5	มหาวิทยาลัย	 โดยศ.นพ.เกียรต	ิ

รักษ์รุ ่งธรรม	 รองอธิการบดีจุฬาฯ	 

ร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอืในคร้ังน้ี
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	 ศนูย์หนังสอืจุฬาฯ		จัดงานเปิดตวัหนังสือ “อะไรกันละหว่า ? 

เส้ียวชีวิตที่ยังเป็นปริศนาของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มลูนิธิชยัพฒันา  หนังสอืเล่มน้ีเล่าเรือ่งปรากฎการณ์จรงิ	ทีช่วนฟังและ

ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ	 ตามหลักค�าสอน

ของพระพุทธองค์ที่ว่าด้วยเร่ืองของเหตุและผลของการท�าความดี 

ด�าเนินรายการโดยเขมนิจ	จามิกรณ์	(แพนเค้ก)	ดารานักแสดง	รางวัล

พระราชทาน	 “บันเทิงเทิดธรรม”	เมื่อเร็วๆน้ี	 ในงานสัปดาห์หนังสือ 

แห่งชาติ	ครั้งที่	46	ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานเปิดตัวหนังสอื 

ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประชุมรับฟังความเห็น ร่าง พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

	 รศ.ดร.ศิริเดช	 สุชีวะ	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 ต้อนรับ	ดร.ประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	 ประธานอนุกรรมการกองทุน	 คณะกรรมการอิสระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา	Mr.Thomas	 Davin,	UNICEF	 Thailand	 Representative		และ	 Mr.	 Ichiro	 Miyazawa,	Program	 Specialist	 

UNESCO	 Bangkok	ในโอกาสที่คณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมจัดการประชุมรับฟังความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับร่าง พรบ. กองทุน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …… เมื่อเร็วๆนี้	ณ	ห้องอ�าไพ	สุจริตกุล	คณะครุศาสตร์		

โครงการราษฎร์จุฬาฯ	ร่วมใจต้านภัยพิษสุนัขบ้า

	 เมื่อเร็วๆน้ี	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	น�าโดย	 ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	

รุ่งเรืองกิจไกร	 น�าทีมคณาจารย์และนิสิตสัตวแพทย์	 ออกหน่วยให้บริการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว	ฉีดยาก�าจัดเห็บหมัด	ท�าหมัน	

และให้ค�าปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์	 รวมถึงให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์อย่าง

รบัผิดชอบแก่ประชาชน		ณ		ต.ค�าบง	อ.บ้านผือ	จ.อดุรธานี	ในโครงการ “ราษฎร์

จุฬาฯ ร่วมใจ ต้านภัยพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานของ “ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”	 ที่ทรงห่วงใย

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย

“ร่วมร้องน้องพี่	ซิมโฟนีจุฬาฯ”

	 จุฬาจัดการแสดงดนตรี	“ร่วมร้องน้องพี่ ซิมโฟนี

จุฬาฯ”	 ในโอกาสครบรอบ	 101	 ปี	 แห่งการสถาปนาจุฬาฯ	

บรรเลงบทเพลงจุฬาฯ	 อันไพเราะโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรา 

แห่งจุฬาฯ	 โดยมี	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 

เป็นประธานในงาน	 อ�านวยเพลงโดยนรอรรถ	 จันทร์กล�่า 

ขบัขานบทเพลงไพเราะโดยนักร้องรบัเชญิทีเ่ป็นนิสติเก่าจุฬาฯ	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	1	เมษายน	2561	ณ	หอประชุมจุฬา
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ถวายสักการะ 

เนื่องในวันจักรี

	 ผู้บริหาร	คณาจารย์	บคุลากร	

และนิสติจุฬาฯ	ร่วมพธีิวางพุม่ดอกไม้

ถวายสักการะพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

เ น่ือง ในวั น จัก รี 	 เมื่ อ วั นศุ กร ์ ที	่ 

6	 เมษายน	 2561	 ณ	 พระบรมราชา 

นุสาวรีย์	 เชิงสะพานปฐมบรมราชา 

นุสรณ์	

อบรมวชิาการเร่ืองไวรัสตบัอกัเสบ

	 โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะทันต

แพทยศาสตร์	จุฬาฯ	จัดการอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง 

“การกวาดล้างไวรัสตับอักเสบ บุคลากรทันตแพทย์ทุกคน 

ต้องปลอดไวรัสตับอักเสบ”	โดย	ศ.นพ.ยง	ภู่วรวรรณ	หัวหน้า

ศูนย ์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด ้านไวรัสวิทยาคลิ นิก	 คณะ

แพทยศาสตร์	จุฬาฯ	เป็นวิทยากร		เมื่อเร็วๆนี้	ณ	ห้องประชุม

สมเดจ็พระญาณสงัวร	ชัน้	19	อาคารบรมนาถศรีนครินทร์	คณะ

ทันตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาลจุฬาฯ	 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 จัดงาน	 “เสวนา

สืบสานแนวคดิ และมอบทนุการศกึษา ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ ภายใต้แนวคดิ	

“ฮาลาลอาเซียน	 รู ้ไว้ได้เปรียบแน่”	 เมื่อเร็วๆน้ี	 ณ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล	จุฬาฯ	โครงการสวนหลวงสแควร์	รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง	“อาเซียนรู้

ไว้ได้เปรียบแน่”	โดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	รศ.ดร.ปกรณ์	ปรียากร	ผู้อ�านวยการ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	และคุณฮูวัยดียะห์	พิศสุวรรณ	อุเซ็ง	

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มอบรางวลัแผนการแข่งขนัแผนธุรกิจ 

		 	 	 นายพารณ	 อิศร เสนา	 

ณ	 อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบัน

บณัฑติบรหิารธุรกิจ	ศศนิทร์ฯ	และ	

ดร.พันธุ์อาจ	ชัยรัตน์	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานนวัตกรรมแห ่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	มอบรางวลัให้กับ

ทีมนักศึกษาจากทั่วโลก	ที่ชนะการ

แข่งขันแผนธุรกิจ	 ในงาน“MIT 

Global Startup Workshop 

2018	 จัดโดยศศินทร์	 ร ่วมกับ

สมาคมนิสิตเก่า	เอ็มไอที	ประเทศไทย	และ	Massachusetts	Institute	ofTechnology	Global	Startup	Workshop	(MITGSW)	เมื่อเร็วๆ	นี้  

ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	ฯ	

เสวนาสืบสานแนวคดิ ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ



รอบร้ัวจามจุรี P 7

เสวนา “ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย (สมัยอยุธยา)”

	 คณะนิติศาสตร์	จุฬาฯ	จัดเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง  

“ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย (สมยัอยธุยา)”	สนทนาสาธกว่าด้วย

ประเด็นกฎหมายจากละครดัง	“บุพเพสันนิวาส”		เมื่อวันอังคารที่	10	

เมษายน	 2561	ณ	 ห้องประชุมสุรเกียรต์ิ	 เสถียรไทย	 อาคาร 

เทพทวาราวดี	 โดยมี	ศ.พิเศษ	 ธงทอง	 จันทรางศุ	ผศ.ดร.ปารีณา	 

ศรีวนิชย์คณบดีคณะนิติศาสตร์	 จุฬาฯ	 รศ.ดร.คณพล	 จันทน์หอม	 

ผศ.ดร.ชัชพล	 ไชยพร เป็นวิทยากร	ด�าเนินรายการโดยคุณชาญชัย	

กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์	PPTV	

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ�าปี 2560

	 นางวารี	 นิยมธรรม	 นักวิทยาศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญ	 

ภาควชิาจุลชวีวทิยา	คณะสตัวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ		และนายเสนาะ	

สุสัณกุลธร	 พนักงานทั่วไป	 ศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร	์

จุฬาฯ	 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2560		โดยได้รับรางวัลจาก

นายวิษณุ	เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 ผู้แทนนายกรัฐมนตรี		 

เมื่อวันจันทร์ที่	2	เมษายน	2561	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

เสวนาเรื่อง “บุพเพสันนิวาส”

	 คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	จัดการเสวนาเรื่อง “บุพเพสันนิวาส 

: เรียน รู้ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”		 เมื่อวันพุธที่	 11	 เมษยน	2561	 

ณ	 ห้องประชมุ	 ดร.เทยีม	 โชควฒันา	 โดยม ี ศ.ดร.ปารชิาต	 สถาปิตานนท์ 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	 เป็นประธานเปิดการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา 

ประกอบด้วย คณุอรุโณชา	 ภานุพนัธ์ุ	กรรมการผู้จัดการ	 บรษัิท	 บรอดคาซท์	 

ไทย	 เทเลวิชั่น	 จ�ากัด คุณศัลยา	 สุขะนิวัตติ์	ผู้เขียนบทละครโทรทัศน	์

“บพุเพสนันิวาส”	ผศ.ดร.สกัุญญา	สมไพบลูย์	ผศ.ดร.ดวงกมล	ชาตปิระเสรฐิ 

ภาควชิาวารสารสนเทศ	ผศ.มรรยาท	อคัรจันทโชต	ิคณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	

ด�าเนินรายการโดย	อ.ดร.เจษฏา	ศาลาทอง 

“Outreach Concert Series” 

	 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	 จุฬาฯ	 ร่วมกับ

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา	 จัดงาน	 “Outreach 

Concert Series”	โดยวง	CU	Chamber	Ensemble	

เพือ่ร่วมแบ่งปันในวนัแห่งความรักแด่มลูนิธิโรงพยาบาล

ศรธัีญญา	โดยมคีะนึงนิจ	จักรสมทิธานนท์	ดารานักแสดง	

ร่วมเป็นแขกรับเชิญ	 เมื่อเร็วๆน้ี	 ณ	 ลานอัฒจันทร	์ 

สยามสแควร์วัน	 ในงานมีการบริจาคเงินช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยยากไร้ด้วย

เสวนาสืบสานแนวคดิ ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณ


