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“ทีแคส - ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย”

	 	เมือ่วนัจันทร์ที	่11	มถุินายน	2561	ณ	ห้องประชมุ	202	อาคาร

จามจุรี	 4	 ศ.ดร.พิรงรอง	 รามสูต	 รองอธิการบดี	 กล่าวเปิดงานเวทีจุฬาฯ  

เสวนา ครั้งที่ 13 เรื่อง “ทีแคส - ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย”  

เพื่อเผยแพร่ความรู ้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบทีแคส	 

ซึ่งน�ามาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา	 

และน�าเสนอทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน	

	 วิทยากรผู้ร่วมการเสวนา	 ประกอบด้วย	ผศ.ดร.ประเสริฐ	 

คันธมานนท ์	 เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห ่งประเทศไทย	 

ผศ.ดร.อรรถพล	 อนันตวรสกุล		 คณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	 รศ.ดร.วิชาญ	 ลิ่วกีรติยุตกุล		 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาฯ	 ผศ.ดร.พรรณระพี	 สุทธิวรรณ 

คณบดีคณะจิตวิทยา	 จุฬาฯ	 คุณมนัส	 อ่อนสังข์	 (ลาเต้)	บรรณาธิการข่าวการศึกษา	 และแอดมิชชั่น	 เว็บไซต์	 DEK-D.com	 ด�าเนินรายการโดย 

อ.ดร.เจษฎา	ศาลาทอง	ภาควิชาการสื่อสารมวลชน	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	

	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 8	 มิ ถุนายน	 2561	 ณ	 หอแสดงดนตรี	 อาคารศิลปวัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดรายการ “CU 101 มองไกลไปด้วยกัน” ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดีจุฬาฯ กับทิศทางการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย”		 ในโอกาสที่จุฬาฯครบรอบ	 101	 ป ี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	 ด�าเนินรายการโดย	ดร.ณัฏฐา	 โกมลวาทิน	บรรณาธิการข่าว 

ไทยพีบีเอส	

 ติดตามรับชมรายการย ้อนหลัง ได ้ทาง	 Facebook	 : 	 CU	 Radio	 และ 

Facebook	:	Chulalongkorn	University

รายการ “CU 101 มองไกลไปด้วยกัน”
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สัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 26

จุฬาฯ – อาซาฮี  2018

	 จุฬาฯ	เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 26   

(The 26
th
 Special CU-af Seminar 2018) ในหัวข้อเรื่อง 

“Science & Technology for Health Application” 

and Research Papers Granted by the Asahi Glass  

Foundation”	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 14	 มิถุนายน	 2561	 

ณ	ห้อง	105,	203,	204,	205	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	โดยมี	

ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 กล่าวต้อนรับและ 

เปิดประชุมร่วมกับ	Mr.Kazuhiko	Ishimura		ประธานมูลนิธิ

กระจกอาซาฮี	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งกล่าวแสดงความยินดีแก ่

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน	

	 ในงานมพีธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงระหว่างมลูนิธิกระจกอาซาฮแีละจุฬาฯ	เพือ่ความร่วมมอืด้านการวจัิย	พร้อมมอบทนุวจัิย	ประจ�าปี	2561	

แก่อาจารย์ในจุฬาฯ	ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยจ�านวน	10	ท่าน	ได้แก่	ดร.นิภาพรรณ	โสตถิยานนท์	ดร.เจีย	เซียน	ฉิน	สถาบันวิจัย

โลหะและวัสดุ	 ผศ.ดร.สเตฟราน	 เทียรี่	 ดูบัส		 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 รศ.ดร.นพิดา	 หิญชีระนันทน์	 รศ.ดร.ศิริลักษณ์	 พุ่มประดับ 

มอบรางวัล “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ”

 เมื่อวันพุธที่	 6	 มิถุนายน	 2561	 

ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 2	 อาคารจามจุรี	 4	 

ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ 

มอบรางวัล “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ” 

แก่คณุกฤษ พฒันสาร นิสิตเก่าคณะรฐัศาสตร์ 

จุฬาฯ	จากการแข่งขนัรายการ	“แฟนพนัธ์ุแท้

จุฬาฯ”	 ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์

ช่อง	23	เวร์ิคพอยท์	เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา	

โดยมี	ศ.ดร.พิรงรอง	รามสูต	รองอธิการบดี	

รศ.ดร.เอก	 ตั้งทรัพย์วัฒนา	 คณบดีคณะ

รัฐศาสตร์	จุฬาฯ	ร่วมแสดงความยินดี	

รศ.ดร.ปกรณ์	 วรานุศภากุล	 ผศ.ดร.พรนภา	 

สุจริตวรกุล	 คณะวิทยาศาสตร์	 ดร.พีรพัฒน	์

ทองนึก	รศ.ดร.วิทิต	ปานสุข	ผศ.ดร.เกรียงไกร	

มณีอินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 จากน้ันมีการแบ ่งกลุ ่มน�าเสนอ 

ผลงานวิ จัยโดยอาจารย ์ที่ ได ้รับทุนวิ จัย 

ในปี	 2558,	 2559	 จ�านวน	 12	 ท่านในกลุ่ม	

Science	and	Technology,	Health	Science		

และ	Medical	Science
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	 เมื่อวัน

นิทรรศการภาพถ่าย “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 15	 มิถุนายน	 2561	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	

อธิการบดีจุฬาฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ  

“บ้านเมืองของเรา” คร้ังที่ 12	 และมอบรางวัลแก่นักเรียน	 นิสิต

นักศึกษา	 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว	 จัดโดย 

มูลนิธิฌอง	 เอมีล	 การ์โรซ	 ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและ 

การพมิพ์	คณะวทิยาศาสตร์	จุฬาฯ	และ	สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ 

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่	 15	 มิถุนายน	 –	 31	 สิงหาคม	 2561	 

เวลา	09.00	–	15.00	น.		ณ	ห้องแสดงภาพ	ชั้น	6	พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

ทางภาพฯ	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน 

ส�าหรับข้อสะโพกเทียม

	 เมื่อเร็วๆนี้	ณ	ห้อง	I-Think	อาคาร	3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 รับมอบใบรับรองมาตรฐาน 

ตามระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์  

ENISO13485:2016 ส�าหรบัข้อสะโพกเทยีม ซึง่เป็นอปุกรณ์การแพทย์

ที่มีความเสี่ยงสูงสุด	 เป็นแห่งแรกของประเทศไทยแบบครบวงจร	 

จากบริษัท	TV	S										Germany	โดยมี	ผศ.ดร.ไพรัช	ตั้งพรประเสริฐ	

ประชุมวิชาการนานาชาติ

	 ศนูย์ส่งเสรมิการวจัิยในภูมภิาคเอเชยีฯ	และสาขาวชิาภาษาจีน	

คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมกับ	 Contemporary	 China	 Research	

Base,	Institute	of	Social	Science,	University	of	Tokyo;	Research	

and	Education	Center	for	Mainland	China	Studies	and	Cross-

Straits	 Relations	 Department	 of	 Political	 Science,	 National	

Taiwan	 University	 และ	 Association	 of	 Asia	 Scholars,	 New	

Delhi	 จัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The British and the 

Japanese Colonial Legacies in China Studies”	เมื่อวันที่	1	–	2		

มิถุนายน	2561	ณ	ห้อง	803	อาคารเฉลิมราชกุมารี	60	พรรษา	เพื่อให้

นักวิชาการด้านจีนศึกษาจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เผยแพร่

งานวจัิยเก่ียวกับอทิธิพลประวตัศิาสตร์ในยคุอาณานิคมองักฤษและญีปุ่น่

ที่ส่งผลต่อจีนศึกษาในภูมิภาคของตน	

รับมอบเงินจัดหาเครื่องมือแพทย์

	 ผศ.ทพ.ดร.สชุติ	พลูทอง	คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	

เป็นตวัแทนมลูนิธิโรงพยาบาลคณะทนัตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	รับมอบเงิน 

3,000,000	 บาท	 จากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม	 โรงแรมเอราวัณ	 

เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์	เมื่อวันศุกร์ที่	

8	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	หัวหน้าโครงการวิจัย	ดร.ศุภิชัย	ตั้งใจตรง	รองกรรมการผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน
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ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 82

	 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์	จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 82 หลักสูตร CHULA 

Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ	 ระหว่างวันที่	 11-16	 มิถุนายน	 2561	 ณ	 ห้อง	 111	 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	 โครงการพัฒนาที่ดิน 

จุฬาฯ-สระบุรี	 จ.สระบุรี	 และโรงแรมไดอาน่า	 การ์เด้น	 รีสอร์ท	 พัทยา	 จ.ชลบุรี	 เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจของจุฬาฯ 

เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติที่ดี	พร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์	

ศึกษาดูงานอุทยานจุฬาฯ 100 ปี

	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 8	 มิ ถุนายน	 2561	 ผศ.ดร. จิตติศักดิ์	 

ธรรมาภรณ์พิลาศ	ผู้ช่วยอธิการบดี	ต้อนรับ	ผศ.พนมชัย	วีระยุทธศิลป์	

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าทีจ่ากฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน	ส�านักงานอธิการบด	ีมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ในด้าน 

การก่อสร้าง	การออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน	และการจัดการพืน้ที่ 

สีเขียวในเขตเมือง	

 งาน “HAPPI DBD Clusters”

	 ศนูย์วจัิยและให้ค�าปรกึษา	สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ	ศศนิทร์ฯ	

เข้าร่วมงาน	 “HAPPI DBD Clusters” เมื่อเร็วๆนี้	ณ	ศูนย์ราชการ

เฉลมิพระเกียรต	ิถ.แจ้งวฒันะ	เพือ่ส่งเสรมิกลุม่เครือข่ายคลสัเตอร์	6	กลุม่ 

สร้างความร่วมมือและพัฒนาการด�าเนินงานร่วมกันซึ่งจะช่วยยกระดับ 

ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของผู้ประกอบการ	SMEs	และวสิาหกิจ

ชุมชนเพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล	 4.0	 โดยศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษา	 ศศินทร์ฯ	 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ให้ด�าเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี	2560

โอสถศาลาโฉมใหม่เปิดให้บรกิารแล้ว 

	 ผศ.ภญ.ดร.รุง่เพชร	 สกุลบ�ารุงศิลป์	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	 

เยี่ยมชมความก้าวหน้าของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่	 1	 มิถุนายน	 2561	 ซึ่งนอกจากการจ�าหน่ายยาและให ้

ค�าปรึกษาเร่ืองการใช้ยาแล้ว	 ยังมีบริการใหม่ๆ	 เช่น	 การติดต้ัง 

เคร่ืองตรวจสขุภาพด้วยตนเอง	คลนิิกยาเฉพาะทาง	การใช้	Application	

แทนสมุดประจ�าตัวผู้ป่วย	การใช้	QR	Code	บนฉลากยา	ฯลฯ	
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เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

	 เมื่อวัน จันทร ์ที่ 	 4	 มิ ถุนายน	 2561 

ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี	 ฉัตรดรงค์	 รองคณบดีวิจัยและ

นวตักรรม	คณะสตัวแพทยศาสตร์	และผู้บรหิารคณะ	

ต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทางด้าน

สัตวแพทย์จากมหาวทิยาลัยและโรงพยาบาลสัตว์ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน		ซึ่งมาเยี่ยมชม

คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	

อบรมการประชาสมัพนัธ์ส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานใหม่

	 เมื่อวันพุธที่	 13	 มิถุนายน	 2561	 ณ	 ห้อง	 601	 อาคาร 

เฉลมิราชกุมารี	60	พรรษา	เครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้สายปฏิบตักิาร

วิชาชีพประชาสัมพันธ์	 จุฬาฯ	 จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” คร้ังที่ 1 

เร่ือง“ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น” และ “จริยธรรม

ส�าหรบัการเป็นนักประชาสัมพนัธ์ทีด่”ี	โดย	อ.ดร.ธีรดา	จงกลรตันาภรณ์ 

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็นวิทยากร	 

เพือ่เพิม่พนูความรูท้างด้านการประชาสมัพนัธ์แก่บคุลากรทีป่ฏิบตังิาน

ประชาสัมพันธ์จ�านวน	 50	 คน	 โครงการอบรมจะจัดขึ้น	 4	 คร้ัง 

ในหลักสูตรต่างๆระหว่างเดือนมิถุนายน	–	กรกฎาคม	2561

อบรมการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพชืเบ้ืองต้น

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น	แก่นิสิตชั้นปีที่	2	

และ	 3	 ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	 จุฬาฯ	 และเจ้าหน้าที่จาก 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	ต.ภูฟ้า	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	จ�านวน	40	คน	เมื่อเร็วๆนี้	

ณ	 อาคารวิชชาคาม	 2	 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์	 

ต.ผาสิงห์	 อ.เมืองน่าน	 จ.น่าน	 เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมได้รับความรู้ 

ในเร่ืองดังกล่าว	 ตลอดจนเห็นความส�าคัญของการรักษาพืชพื้นถ่ิน	 

และพืชใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่	

	 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ	 จัดสัมมนาเรื่อง “การเขียน การผลิต 

และการเผยแพร่ ต�ารา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”	 ระหว่าง 

วันที่	14	-	15	มิถุนายน		2561		ณ	โรงแรมแมนดาริน	แมนเนจ	บาย	

เซ็นเตอร์	 พ้อยท์	 เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เก่ียวกับการเขยีน	การผลติ	และการเผยแพร่	ต�ารา	หนังสอื

วิชาการ	 จากคณาจารย์จุฬาฯ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อน�าไปพัฒนาผลงาน 

ทางวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

“การเขียน การผลิต และการเผยแพร่

หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”


