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	 เมื่อวันศุกร์ที่	27	เมษายน	2561	ณ	ศาลา

พระเ ก้ียว	 รศ.วันชัย	 มีชาติ 	 รองอธิการบดี	 

เป็นประธานเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”  

ภายใต้โครงการ	“ชาวจุฬาฯ	สง่างาม” 	กล่าวรายงาน

โดยนายโภไคย	 ศรีรัตโนภาส	 ผู้ช่วยอธิการบดี		 

ในงานมี กิจกรรมออกก�าลังกายกลุ ่ม	 “Body	 

Combat”	 	จากทีม	 STADIUM	ONE	 มีบุคลากร

จุฬาฯมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”	จัดขึ้น

ระหว่างเดอืนเมษายน	–	ตลุาคม	2561	เพือ่ให้บคุลากร

จุฬาฯ	ใส่ใจดแูลสขุภาพของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ	

ได้แก่	การเดนิ	10,100	ก้าว	กิจกรรมการออกก�าลงักาย	

กลุ่ม	 และการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม	

ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่	http://www.hrm.

chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/		

พิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”
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หารือการด�าเนินงานของศูนย ์“Russkiy Mir”

อภิปราย “เหม เวชกร : จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต”

สงกรานต์เมษา  

ผ้าขาวม้า สยามสนุก

ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 เมษายน	 2561	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 7	 อาคารจามจุรี	 4			

ผศ.ดร.ปมทอง	มาลากุล	ณ	อยุธยา		รองอธิการบดีจุฬาฯ	ให้การต้อนรับ	H.E.	Mr.	

Kirill	Barsky	เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�าประเทศไทย		สถานทูตรัสเซีย	ซึ่งมาเยือน

จุฬาฯ	 เพื่อหารือการด�าเนินงานของศูนย์ “Russkiy Mir” ณ	 ส�านักงาน 

วิทยทรัพยากร	จุฬาฯ	

	 ส�า นักบริหารศิลปวัฒนธรรม	 จุฬาฯ	 จัดการอภิปรายเ ร่ือง 

“เหม เวชกร : จิตรกร –นักประพนัธ์ กับวนัในอดตี”	โดย	รศ.สธีุ	คณุาวชิยานนท์	

หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์	คณะจิตรกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร		อเนก	นาวิก

มูล	ผู้รอบรู้ศิลปะพื้นบ้าน	เจ้าของผลงานอมตะ	“เพลงนอกศตวรรษ”	ด�าเนินการ

อภิปรายโดยเอกภัทร	เชิดธรรมธร	ผู้ประกาศข่าว	มติชนทีวี		โดยมี		รศ.ดร.สันติ	

ฉันทวิลาสวงศ์	 	 ที่ปรึกษาอธิการบดี	 มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้ด�าเนิน

รายการ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	 เมษายน	 2561	ณ	 หอแสดงดนตรี	 อาคาร 

ศิลปวัฒนธรรม	จุฬาฯ		

	 นิทรรศการ	 “จุฬาฯสรรศิลป์	 :	 เหม	 เวชกร	 ศิลปินแห่งสยาม”	เปิดให้ 

ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวนัที	่22	มถุินายน	2561	ณ	นิทรรศสถาน	อาคารศลิปวฒันธรรม

	 เมือ่วนัองัคารที	่24	เมษายน	2561	

รศ.ดร.ทววีงศ์		ศรีบรุ	ีกรรมการผู้อ�านวยการ

ศนูย์บริการวชิาการแห่งจุฬาฯ	ต้อนรบัคณะ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	 น�าโดย	 อ.ดร.ต่อพันธ์	 ทันดร	 

ผู้อ�านวยการศนูย์บรกิารวชิาการ	ซึง่มาศกึษา

ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางการด�าเนินงานบริการวิชาการและ

งานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการฯ	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

	 คุณวีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม	พร้อมด้วย	รศ.ดร.วิศณุ	ทรัพย์สมพล	รองอธิการบดี

จุฬาฯ	ร่วมเปิดงาน”สงกรานต์เมษา	ผ้าขาวม้า	สยามสนุก”	ซึ่ง

จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ	 น้ี	 ณ	 สยามสแควร์	 เพื่อร่วมสืบสานประเพณี

สงกรานต์แบบไทยๆ	โดยมี	 ดร.ฉวีรัตน์	 เกษตรสุนทร	 ผู้ช่วย

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม	คุณพิมพ์รวี	วัฒนวรางกูร	ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงวัฒนธรรม	 และคุณกฤษศญพงษ์	 ศิร	ิ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ร่วมงาน
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บรรยายธรรมเร่ือง “สนุกกับประวตัศิาสตร์พทุธศาสนา”

เสวนาบุรณกรรมสู่นวัตกรรม

กรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ประชุมวิชาการโครงการเยาวชน 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสงัฆปรณิายก	 และโครงการสนทนาธรรมสร้างสขุ	 จัดการบรรยายธรรมเรือ่ง “สนุกกับ

ประวัติศาสตร์ พทุธศาสนา ตอน ย้อนโลกยคุใกล้ โยงใจหาธรรม” โดยพระครวูรวงศ์	 (วรีภัทร 

ถิรญาโณ)	 พระวิธานาธิการ	 วัดญาณเวศกวัน	 จ.นครปฐม	 เมื่อวันพุธที่	 2	 พฤษภาคม	 2561	 

ณ	ห้องพระพทุธชินรังษี	ชั้น	12	อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช	80	คณะทันตแพทยศาสตร์	

จุฬาฯ	

	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดการเสวนาเร่ือง  

“บรุณกรรมสู่นวตักรรมกรรมการเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์ 

ปรากฏการณ์บพุเพสันนิวาส” เมือ่วนัศกุร์ที	่27	เมษายน	

2561	 ณ	 ห้องพูนทรัพย์	 นพวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 อาคาร 

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย	 โดยมี	 รศ.ดร.ศิริเดช	 สุชีวะ	

คณบดีคณะครุศาสตร์	 เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา	มี	 ผศ. 

นววรรณ	 วุฒฑะกุล	 อาจารย ์กลุ ่มสาระการเรียน

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	

ฝ่ายมัธยม	 รศ.ดร.ศานติ	 ภักดีค�า	 คณะมนุษยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นวิทยากร	 ด�าเนิน

รายการโดย	อ.ดร.อบุลวรรณ	หงส์วทิยากร	อาจารย์สาขา

วิชาพัฒนศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาฯ		

	 เมือ่วนัองัคารที	่30	มกราคม	2561	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	เซน็ทรลัเวลิด์	

ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 วัชรสินธุ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็นประธานเปิดการ

ประชมุวชิาการโครงการเยาวชนรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล มลูนิธิรางวลัสมเดจ็

เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2561 ใน	Session	Prince	

Mahidol	Award	Youth	Program	Mentor	Lecture	ll	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ 

ที่ปรึกษาต่างชาติ	และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ	ได้น�าเสนอผลงาน	

มคีณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ	นิสติ	นักศกึษาแพทย์	เข้าร่วมการประชมุ

	 คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรม	

ศาสตร์	 จุฬาฯ	 ได้รับเกียรติจาก	 พล.อ.ภัสสร	 

อิศรางกูร	ณ	อยุธยา		ที่ปรึกษาคณะท�างานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	

กระทรวงกลาโหม	 ให้เข ้าร ่วมการประชุม

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก	 (EEC	 :	 Eastern	 Economic	 Corridor)		

เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 เมษายน	 2561	 ณ	 การ 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 อ.บ้านฉาง	 จ.ระยอง	 

โดยมี	 น.อ.รัตน	 วันภูงา	 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา	ให้ข้อมูล

คณาจารย์และนิสิตวิศวฯ ร่วมการประชุม EEC
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โครงการ “จากยอดดอยสู่สามย่าน”  

	 ศนูย์เครือข่ายการเรยีนรู้เพือ่ภูมภิาค	 จุฬาฯ	 จัดโครงการ 

“จากยอดดอยสู่สามย่าน” เมื่อเร็วๆ	 น้ี	 เพื่อน�าเสนอและ 

แลกเปลี่ยนผลการด�าเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 

เพือ่ภูมภิาค	กลุม่เครอืข่ายเกษตรกร	และเครือข่ายโรงเรียนทีไ่ด้

ร่วมด�าเนินการ	 โดยมีเครือข่ายโรงเรียนจาก	 6	 โรงเรียน 

ในจังหวัดน่าน	 และเครือข่ายเกษตรกรจากจังหวัดน่านเข้าร่วม

โครงการจ�านวน	 33	 คน	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้เข้าร่วม	 อาท	ิ 

ร่วมฟังการปาฐกถาพเิศษโดย	พล.อ.ประยทุธ์	จันทร์โอชา	นายก

รฐัมนตร	ีณ	หอประชมุจุฬาฯ		และต้อนรบันายกรฐัมนตร	ีทีเ่มอืง

นวัตกรรมแห่งสยาม	(SID)	อาคารสยามสแควร์วัน	ร่วมการเสวนาเรื่อง	“โจทย์จากยอดดอย”	ณ	ห้อง	201	อาคารจามจุรี	3	เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	

อาทิ	พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย	อุทยาน	100	ปี	จุฬาฯ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย		พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ	พิพิธภัณฑ์

พระจุฑาธุชราชฐาน	และพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน	สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	เกาะสีชัง	จ.	ชลบุรี	

รางวัลนวัตกรรมในงาน i-ENVEX 2018

	 นวัตกรรม	Esi	Bag	Suite	:	Emergency	&	Safety	Intelligence	Bag	Suite	for	

Athletes,Disability	 and	 Elderly	 ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	 ได้รับรางวัล

เหรยีญทอง	รางวลั	Special	Award	from	Korea	University	Invention	Association	และ	

Special	Award	from	Norton	University	Kingdom	of	Cambodia	Nation	Religion	

King	 ในงาน International Engineering Invention & Innovation Exhibition 

(i-ENVEX 2018) เมือ่เรว็ๆ	น้ี	ณ	University	Malaysia	Perlis	(UniMAP)	ประเทศมาเลเซยี	

ทิศทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

คณะนิเทศศาสตร์ 

	 เมือ่วนัองัคารที	่10	เมษายน	2561	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	1	อาคาร

มงกุฎสมมตวิงศ์	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	ศ.ดร.ปารชิาต	 สถาปิตานนท์	 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	ผศ.ดร.ธาตรี	 ใต้ฟ้าพูล	รองคณบดี 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	อ.ดร.เจษฎา	 ศาลาทอง 

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	 ให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชนเร่ือง	 “ทิศทางหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก	 ของ 

คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	ในยุค	Thailand	4.0”
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