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นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2560

	 เมื่อวันพุธที่	 23	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอ	คองคอร์ด	 	ศ.ดร.บัณฑิต	 

เอือ้อาภรณ์	อธิการบดจุีฬาฯ	พร้อมด้วย	ศ.นพ.เกียรต	ิรกัษ์รุง่ธรรม	รองอธิการบด	ีร่วมมอบช่อดอกไม้

แสดงความยนิดแีก่อาจารย์ นักวจัิยทีไ่ด้รบัรางวลัผลงานวจัิยเด่น สกว. ประจ�าปี 2560 โดยม	ี	

พล.อ.อ.ดร.ประจิน	 จ่ันตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	 และปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวข้อ	“สกว.	4.0	งานวิจัยไร้ขีดจ�ากัด”		

	 ในปีน้ี	 มีอาจารย์	 นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น	 สกว.	

ประจ�าปี	2560		ทั้งสิ้น	4	ผลงาน	จากทั้งหมด	14	ผลงาน	ดังนี้

	 -	ผลงานเรือ่ง “ภาษีเงินได้เป็นธรรมหรอืไม่”	โดย	ศ.ดร.ผาสกุ	พงษ์ไพจิตร	คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาฯ	(ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย)	โดย	รศ.ดร.นวลน้อย	ตรรีตัน์	เป็นผูแ้ทนรับรางวัล

	 -	 ผลงานเรื่อง	 “สร้างความเข้มแขง็และความมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการ

จัดการปัญหาหมอกควัน” โดย	 ผศ.ดร.สรรเพชร	 ชื้อนิธิไพศาล	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	(ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่)

	 -		ผลงานเร่ือง	“นวตักรรมสารเลียนแบบสารพนัธุกรรม

และการประยกุต์ใช้” โดย	ศ.ดร.ธีรยทุธ	วไิลวลัย์	คณะวทิยาศาสตร์	

จุฬาฯ	(ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)	

	 -	 ผลงานเรื่อง	 “องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด”	 โดย	ศ.ดร.อรวรรณ	ชัยลภากุล		 

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ	(ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)



รอบร้ัวจามจุรี P 3

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือสหสถาบันด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

	 เมื่ อวันศุกร ์ที่ 	 11พฤษภาคม	 2561	 ณ	 

ห้องประชุมราชด�าเนิน	 ชั้น	 1	 โรงเเรมรอยัลปริ๊นเซส	

พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานเเละร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการพจิารณาจริยธรรม

ในคนเเบบสหสถาบัน ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ	

วิจัยเเห่งชาติกับสถาบันภาคี	 จ�านวน	 40	 หน่วยงาน			 

โดย	ศ.นพ.ยิ่งยศ	อวิหิงสานนท์		ผู้ช่วยอธิการดี	ได้ร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการฯ 

โครงการ “จุฬาอารี”

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 11	 พฤษภาคม	 2561	 

ณ	ห้องประชมุ	202	อาคารจามจุร	ี4		จุฬาฯ	ศ.ดร.

บัณฑติ	เอือ้อาภรณ์	อธิการบดจุีฬาฯ	เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาและกรรมการ 

นโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อ

รองรับสังคมสูงวยั “ โครงการจุฬาอาร”ี (Chula 

ประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

	 เมื่อวันพุธที่	16	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องพูนทรัพย์	นพวงศ์	ณ	อยุธยา		คณะครุศาสตร์	จุฬาฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารีเสด็จฯ	 ทรงบรรยายพิเศษและพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ครู	 นักเรียนและผู้ท�าคุณประโยชน์	ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริฯ ประจ�าปีการศึกษา 2560	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 15	 -	 16	 พฤษภาคม	 2561	 ภายใต้แนวคิด 

	 “น�้าพระทัยพระเมตตา	 พัฒนาการศึกษาเด็กแดนไกล”	มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	 700	 คน	 ในการน้ีได้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน	 และ

นิทรรศการนวัตกรรม	สื่อการเรียนการสอนต่างๆ

ARi) โดยได้รับเกียรติจาก	 พล.อ.ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดน้ี	 ภายหลังการประชุม	 ศ.ดร.บัณฑิต	 

เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 รองอธิการบดี	 และ	 รศ.ดร.วิพรรณ	 ประจวบเหมาะ	 คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์	 และ 

คณุธนาภรณ์	พรมสวุรรณ	อธิบดกีรมกิจการผู้สงูอาย	ุร่วมแถลงข่าวสือ่มวลชน
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ปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์

 คณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจ�าปี 

2560 และพิธีกราบลาคณาจารย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทแก่นิสิต

ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6			ในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง	“การวางแผน

ทางการเงินส�าหรับทันตแพทย์จบใหม่”	 โดยคุณจักรพงษ์	 เมษพันธุ์	 และ	 

“ชีวิตการใช้ทุน”	 โดย	 อ.ทพ.	 บุณฑริก	 นิยติวัฒน์ชาญชัย	 เมื่อเร็วๆ	 น้ี	 

ณ	ห้องประชุมสี	สิริสิงห	ชั้น	2	อาคารสมเด็จย่า	93	คณะทันตแพทยศาสตร์	

งาน Halal Science  

& Innovation 2018

	 เมื่อวันจันทร์ที่	7	พฤษภาคม	2561	ณ	หอประชุมใหญ่	

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดยะลา	 ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ส�านักงานปัตตานี	 จัดงาน Halal 

Science & Innovation 2018 “รวมพลนักวทิยาศาสตร์ฮาลาล

จูเนียร์”	และการประกวดโครงงาน Halal Scientist Competition 

2018 รอบการประกวดระดับภาคใต้	โดยมีคุณอดินันท์	ปากบารา	

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

และปาฐกถาพิเศษ	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ บรรยายหัวข้อ	 “ภูมิปัญญาอิสลาม 

กับการสร้างวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล”

ออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ 

	 ผศ.ดร.ณัฐชานนท์	 โกมุทพุฒิพงศ์	 ผู ้ช ่วยอธิการบดี	 

งานด้านการบัญชีและการเงิน	พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ

บัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด	ปี	2561	ร่วมเป็นในสักขีพยานในการ

ออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจ�าปี 2561	 เมื่อวันศุกร์ที่	 18	

พฤษภาคม	2561	ณ	อาคารแพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	

ทั้งน้ีผู้โชคดีได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลได้ที่ส�านักบริหารการเงิน	 

การบัญช	ีและการพสัด	ุชัน้	3	อาคารจามจุร	ี5

น�้าใจ...สร้างกุศล ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ

	 รศ.พญ.บุรณี	 กาญจนถวัลย์	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 รศ.นพ. 

พงศ์ศักดิ์	ยุกตะนันทน์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	

ร่วมแถลงข่าว	 	 “น�้าใจ...สร้างกุศล Everyone can be a HERO  

ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ”	เมื่อวันพุธที่	16	พฤษภาคม	2561		ณ	ห้องประชุม	

1210	อาคารภูมสิริิมงัคลานุสรณ์	รพ.จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมศีลิปิน

ดารานักแสดงร่วมรณรงค์การออกรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล	 

ติดตามรายละเอียดได้ทาง	www.facebook.com/anandamahidol.day
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รายการ “เทยเที่ยวไทย” ที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปี 

	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ	 อ�านวย

ความสะดวกแก่ทีมงานรายการ “เทยเที่ยวไทย”  

ผลิตโดยบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี	จ�ากัด	ในการบันทึกเทป

รายการพิเศษเพื่อต้อนรับเปิดเทอม	 ณ	 “อุทยาน

จุฬาฯ 100 ปี” เมื่อวันจันทร์ที่	21	พฤษภาคม	2561	

โดยมีคุณนิติ	 ชัยชิตาทร	 (ป๋อมแป๋ม)	 คุณกิตติพัทธ์	

ชลารักษ์	(กอล์ฟ)	คณุทชัชกร	บญุลภัยานันท์	(ก๊อตจิ)	

บณัฑติคณะอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ เป็นผู้ด�าเนินรายการ	

รายการน้ีออกอากาศในวันเสาร์ที่	 26	 พฤษภาคม	

2561

รางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

	 นายธีรพงษ์	ประทมุศริิ	นายเพิม่	อ่อนประทมุ	และนายวริตัน์	แววอาราม	บคุลากร	

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	ได้รับรางวัลระดับดีมาก		จาก

การน�าเสนอบทความแบบบรรยายเรือ่ง	“การพฒันาสายอากาศไมโครสตริปชนิอ่อน

ส�าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล” และการน�าเสนอแบบโปสเตอร์เร่ือง 

“การวิเคราะห์การแพร่กระจายสัญญาณคล่ืนของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯที่ได้รับผล 

กระทบจากการรบกวนของวทิยชุมุชน” ในการประชมุวชิาการวจัิยระดับชาติ	ครัง้ที	่10	

ส�าหรบับคุลากรสายสนับสนุนวชิาการในสถาบนัอดุทศกึษา	เมือ่วนัที	่10	-	11	พฤษภาคม

ที่ผ่านมา	จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน เกาะสีชัง เปิดโซนจัดแสดงสัตว์น�้า

	 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	จุฬาฯ	จัดพิธี

เปิดโซนจัดแสดงสัตว์น�้าของพิพิธภัณฑ์ชลทัศน

สถาน เกาะสีชงั จ.ชลบรุ	ีซึง่ปรบัปรงุใหม่เพือ่เผยแพร่

ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตบิรเิวณหมูเ่กาะสชีงั

แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ	 โดยมี	 รศ.ดร.อัจฉราพร	

เปี่ยมสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยทรัพยากร 

ทางน�้า	 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์	 กิติคุณ	 นายอ�าเภอ

เกาะสีชัง	พ.ต.อ.อัฐกูรณ์	 สาระกูล	ผู้ก�ากับการสถานี

ต�ารวจภูธรเกาะสชีงั	และนายสหัส	ถนอมศริิ	รองนายก

เทศมนตรีต�าบลเกาะสีชัง	ร่วมในพิธี	เมื่อเร็วๆนี้	

นิสิตอักษรศาสตร์รองชนะเลิศ

 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

	 น.ส.บุญญวาสน์	 มันตานนท์	 นิสิตชั้นปีที่	 1	 คณะอักษรศาสตร์	 ได้รับรางวัล 

รองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง	จากการแข่งขนักล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษในทีช่มุชนระดับชาติ 

ประจ�าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ	(ประเทศไทย)	เมื่อเร็วๆนี้	ณ	โรงแรม	เดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ
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พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ  

ครั้งที่  40

	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	พฤษภาคม	2561	ณ	สนามกีฬา

จุฬาฯ	ผศ.ดร.ชัยพร	ภู่ประเสริฐ	รองอธิการบดีเป็นประธาน

ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ  

คร้ังที ่40  ประจ�าปี  2561	ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที	่30	มนีาคม	

–	11	พฤษภาคม	2561	ภายใต้ค�าขวัญ	 “พอเพียง	สามัคคี	 

มีน�้าใจ	 ใฝ่ใจสุขภาพ”	 ในงานมีการประกวดกองเชียร์	 การ 

มอบโล่แก่ผู้สนับสนุน	 มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน	 มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา	 

การประกวดกองเชียร์	และเชียร์ลีดเดอร์	


