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พิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลา
พระเกี้ ย ว รศ.วั น ชั ย มี ช าติ รองอธิ ก ารบดี
เป็นประธานเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”
ภายใต้โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม” กล่าวรายงาน
โดยนายโภไคย ศรี รั ต โนภาส ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี   
ในงานมี กิ จ กรรมออกก� ำ ลั ง กายกลุ ่ ม “Body
Combat”  จากทีม STADIUM ONE มีบุคลากร
จุฬาฯมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” จัดขึ้น
ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2561 เพือ่ ให้บคุ ลากร
จุฬาฯ ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การเดิน 10,100 ก้าว กิจกรรมการออกก�ำลังกาย
กลุ่ม และการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท  ี่ http://www.hrm.
chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/  
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หารือการด�ำเนินงานของศูนย์ “Russkiy Mir”
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารจามจุรี 4   
ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา  รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.
Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ำประเทศไทย  สถานทูตรัสเซีย ซึ่งมาเยือน
จุ ฬ าฯ เพื่ อ หารื อ การด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ “Russkiy Mir” ณ ส� ำ นั ก งาน
วิทยทรัพยากร จุฬาฯ

อภิปราย “เหม เวชกร : จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต”
ส� ำ นั ก บริ ห ารศิ ล ปวั ฒ นธรรม จุ ฬ าฯ จั ด การอภิ ป รายเรื่ อ ง
“เหม เวชกร : จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต” โดย รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  อเนก นาวิก
มูล ผู้รอบรู้ศิลปะพื้นบ้าน เจ้าของผลงานอมตะ “เพลงนอกศตวรรษ” ด�ำเนินการ
อภิปรายโดยเอกภัทร เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าว มติชนทีวี  โดยมี  รศ.ดร.สันติ
ฉันทวิลาสวงศ์   ที่ปรึกษาอธิการบดี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้ด�ำเนิน
รายการ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  
นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์ : เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม” เปิดให้
ผูส้ นใจเข้าชมจนถึงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม

สงกรานต์เมษา
ผ้าขาวม้า สยามสนุก
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี
จุฬาฯ ร่วมเปิดงาน”สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า สยามสนุก” ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สยามสแควร์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณี
สงกรานต์แบบไทยๆ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวั ฒ นธรรม และคุ ณ กฤษศญพงษ์ ศิ ริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน

ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
เมือ่ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
รศ.ดร.ทวีวงศ์  ศรีบรุ ี กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง น�ำโดย อ.ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการวิชาการ ซึง่ มาศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการด�ำเนินงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการฯ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป
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บรรยายธรรมเรือ่ ง “สนุกกับประวัตศิ าสตร์พทุ ธศาสนา”
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรมเรือ่ ง “สนุกกับ
ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ตอน ย้อนโลกยุคใกล้ โยงใจหาธรรม” โดยพระครูวรวงศ์ (วีรภัทร
ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาฯ

คณาจารย์และนิสิตวิศวฯ ร่วมการประชุม EEC
คณาจารย์ แ ละนิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรม
ศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ภัสสร
อิศรางกูร ณ อยุธยา  ที่ปรึกษาคณะท�ำงานด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ป ้ อ งกั น ประเทศ
กระทรวงกลาโหม ให้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก (EEC : Eastern Economic Corridor)  
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ การ
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โดยมี น.อ.รัตน วันภูงา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้ข้อมูล

เสวนาบุรณกรรมสู่นวัตกรรม
กรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าฯ จั ด การเสวนาเรื่ อ ง
“บุรณกรรมสูน่ วัตกรรมกรรมการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ปรากฏการณ์บพุ เพสันนิวาส” เมือ่ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน
2561 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคาร
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา มี ผศ.
นววรรณ วุ ฒ ฑะกุ ล อาจารย์ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายมัธยม รศ.ดร.ศานติ ภักดีค�ำ  คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ด�ำเนิน
รายการโดย อ.ดร.อุบลวรรณ หงส์วทิ ยากร อาจารย์สาขา
วิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  

ประชุมวิชาการโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เมือ่ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธริ างวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2561 ใน Session Prince
Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture ll ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษาต่างชาติ และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ได้น�ำเสนอผลงาน
มีคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ นิสติ นักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมการประชุม
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โครงการ “จากยอดดอยสู่สามย่าน”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ภูมภิ าค จุฬาฯ จัดโครงการ
“จากยอดดอยสู่สามย่าน” เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อน�ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลการด�ำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพือ่ ภูมภิ าค กลุม่ เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายโรงเรียนทีไ่ ด้
ร่ ว มด� ำ เนิ นการ โดยมี เ ครือข่า ยโรงเรียนจาก 6 โรงเรีย น
ในจังหวัดน่าน และเครือข่ายเกษตรกรจากจังหวัดน่านเข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 33 คน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้เข้าร่วม อาทิ
ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ณ หอประชุมจุฬาฯ  และต้อนรับนายกรัฐมนตรี ทีเ่ มือง
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�้ำ เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

ทิศทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
เมือ่ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 อาคาร
มงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนเรื่อง “ทิศทางหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในยุค Thailand 4.0”

รางวัลนวัตกรรมในงาน i-ENVEX 2018
นวัตกรรม Esi Bag Suite : Emergency & Safety Intelligence Bag Suite for
Athletes,Disability and Elderly ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รางวัล 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) เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย
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