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พิธีเปิดโครงการปุยนุน่ Chula Smart Healthy Project

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  ณ 

ชัน้ 4  อาคารเฉลมิราชสดุากีฬาสถาน ศนูย์กีฬา

แห่งจุฬาฯ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  

รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด 

โครงการปุยนุ่น Chula Smart Healthy 

Project ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์

กีฬาแห่งจุฬาฯ จดัขึน้ระหว่างวนัที ่18 กรกฎาคม 

- 27 กันยายน 2562 เพื่อให้บุคลากรจุฬาฯ  

ร่วมออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ในงานมีการเปิดตัวมาสคอสโครงการปุยนุ่น Chula Smart Health และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน

โครงการ Night Sports โครงการปุยนุ่น Chula Smart Healthy Project มีกิจกรรมการออกก�าลังกายหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

– ปุยนุ่น Night Run/Fun Walk 2019  วิ่ง 7.2 กม. และเดินมหาสนุก 3.2 กม. จัดขึ้นเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2562  ณ สนามกีฬา

จุฬาฯ

– ปุยนุ่น Chula Smart Health ได้แก่ ร�าวงย้อนยุค เต้นบาสโลป แอโรบิค มวยไทย เดินวิ่งที่ถูกวิธี 1 hour 1 day 1 week และ  

Fit Fun and  Firm ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่ง จุฬาฯ

– ปุยนุ่น Night Sport Mix เป็นการแข่นขันกีฬาหลากหลายชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอล ทีมชาย/หญิง 

ฟุตบอล 7 คน แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ณ สนามกีฬาในร่ม
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เมือ่วนัอาทติย์ที ่9 มถุินายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ 

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

พธีิวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

 พระอัฐมรามาธิบดินทร 
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ในโอกาสน้ีสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน

เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2562 แก่ผู้แทน

หน่วยงานต่างๆ และศิลปินดารานักแสดง 

จากน้ันทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ 

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะ

กรรมการรณรงค์การรบับรจิาค นิสติแพทย์

จุฬาฯ และคณะกรรมการด�าเนินงาน  

พิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล พ.ศ.

2562 

 จากน้ัน เสด็จเข้าสู่ห้องประชุม

เฉลิม พรมมาส ตึก อปร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลฝ่ายต่างๆ  

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบมูลนิธิ

อานันทมหิดล และพระราชทานเงินแก่

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นคณะบดีคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กราบบงัคมทลูรายงาน

สรปุการจัดท�า “เขม็วนัอานันทมหิดล” พ.ศ.

2562 
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ทูตแห่งมหาสมุทร 

เพื่อความย่ังยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2562 รศ.ดร.สชุนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการแต่งตัง้จากองค์การสหประชาชาตเิพือ่มหาสมทุรและ

องค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ให้เป็นทตูแห่งมหาสมทุร

เพือ่ความยัง่ยนืแห่งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) 

เน่ืองในวนัสิง่แวดล้อมโลกและวนัมหาสมทุรโลก 

ทมีนิสติชัน้ปีที ่4 จากภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชญานิษฐ์ ซื่อชัยเจริญ 

นางสาวฐิติภา ฐิรวัฒนวงศ์ นางสาวฐิติรัตน์ เหลืองลออ และนางสาวณัฐชยา 

หาญพีรเกรียงไกร โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม  

ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-

Nestle Quiz Bowl 2019 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุม ไบเทค บางนา

จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดโครงการ “จากขยะ สู่งานศิลปะ”

ญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล และ ยมนา มหาบัณฑุ นิสิตชั้นปีที่ 3  

ภาควชิาการออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาฯ คว้ารางวลั

ชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะในโครงการ “จากขยะ สู่งานศิลปะ” 

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของงาน Dutch Sustainability Days ซึง่สถานเอกอคัรราชทตู

เนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและศิลปินรุ ่นใหม ่

สร้างงานศิลปะที่กระตุ้นเตือนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้โจทย์หลักคือการ 

น�าขยะมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อให้สอดคล้องกับเร่ือง

ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วยนักรณรงค์

เพื่อสิ่งแวดล้อม

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์รับรางวัล ปชวท.

ขอแสดงความยนิดกัีบ นายธีรพงษ์ ประทมุศริ ินางจริาย ุ ไพรนิทร์และนายววิฒัน์ 

วัฒนไทยสวัสดิ์ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุม่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากการประชุมวชิาการ

วิจัยระดับชาติ ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) คร้ังที่ 11 

ทองกวาววิชาการ’ 62 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 

รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 1 

การแข่งขนั FoSTAT-Nestl   Quiz Bowl 2019
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เย่ียมชมศูนย์ทดสอบ 5G ทีจ่ฬุาฯ

เมื่อวันศุกร ์ที่  7 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ  

กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมได้น�าคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมดูงานโครงการ 

จัดตัง้ศนูย์ทดสอบ 5G และแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวกับ Data Protection 

ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 3 คณะผู้เข้าเยี่ยมชมน�าโดย Prof.Dr.Jean 

HERVEG, Head OF Liberties & Information Society Department, 

University of Namur และคุณรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษาสถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงบรัสเซลส์ คณะผู้ต้อนรับฝ่ายจุฬาฯ น�าโดย 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ�านวยการโครงการ CU Transformations ประธาน

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ประจ�า 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์  

ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง  

รองกรรมการผู้อ�านวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและ

เจ้าหน้าทีจ่ากส�านักส่งเสริมและการศกึษาต่อเน่ือง มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรัีตน์ รวมเจรญิ 

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสรมิและการศกึษาต่อเน่ือง มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าพบเพือ่ศกึษาดูงานและแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการฯ  

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ 

27
th 

AMIC Annual Conference

  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ The Asian Media 

Information and Communication Centre (AMIC) จัดประชมุวชิาการ

นานาชาติ 27
th 

AMIC Annual Conference ภายใต้หัวข้อ 

“Communication, Technology and New Humanism” โดยมี  

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีด้านสื่อสารบริการสังคมและ 

พันธกิจสากล จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และ ศ.ดร.ปาริชาต  

สถาปิตานนท์ คณบดคีณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  กล่าวต้อนรบัผู้เข้าร่วมการประชมุ  ในงานมกีารบรรยายโดยนักวชิาการด้านการสือ่สารทีม่บีทบาท

ส�าคัญในระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์  คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาฯ

เสวนาเปิดตัวหนังสือ The Top Job Secret

 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ  Best Seller “The Top Job 

Secret ภาค 2 ท�าน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน” เขียนโดยคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์  

“รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน” ซึ่งอ้างอิงบางส่วนจากหนังสือเล่มน้ี ร่วมเสวนาโดยคุณกรณ์  

จาตกิวณชิ  อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั  ด�าเนินรายการโดยคุณพีระวัฒน์ อัฐนาค 

โดยมีคุณเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก รองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมแสดง 

ความยนิด ีเมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
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พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “Best of The Best 2” 

แถลงข่าว “มหกรรมศิลปะเพือ่ชุมชนเมือง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อุทยาน 100 ปี 

จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 

จุฬาฯ (PMCU) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าว

โครงการ CHULA ART TOWN สร้างสรรค์ศิลปะ Street Art 

เพือ่ชมุชนบนพืน้ทีส่ยามสแควร์ สวนหลวง-สามย่าน ในโอกาสครบรอบ 

36 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดีจุฬาฯ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านจัดการ

ทรพัย์สนิและนวตักรรม  ศ.ดร.บษุกร บณิฑสนัต์ คณบดคีณะศลิปกรรม

ศาสตร์ จุฬาฯ และคณุนภ พรช�านิ ผู้บรหิาร Lido Connect ร่วมแถลงข่าว

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 111 

อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบดี 

จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ผู้บริหาร

ระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “Best of 

The Best 2”  เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวนทัง้สิน้ 48 คน 

ได้เรียนรู้และพร้อมที่จะน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและ

บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในโอกาสน้ี ศ.กิตติคุณ 

นพ.ภริมย์ กมลรตันกลุ นายกสภาจุฬาฯ และ ศ.ดร.วรศักดิ์ 

กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิตและอดีตอธิการบดีสถาบัน AIT ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาวะผู้น�าและการบริหารายใต้ภาวะวิกฤติ” 

ประชุมวิชาการผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม

เมื่อวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ 

เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ จัดการ

ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้

และมีงานท�าของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม” 

(Promoting Decent Work for Older Persons in ASEAN+3)

โดยม ีนายปรเมธี วมิลศริ ิปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศ.นพ.ดร.นรินทร์  

หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับ

พิธีลงนามความร่วมมือ LIBRARY SHARING 

เมือ่วนัองัคารที ่28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัญญา

ธรรมศกัดิ ์ ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รศ.ดร.อมร 

เพชรสมผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากรร่วมประชุมผู้บริหาร

และร่วมลงนามความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างห้องสมดุสถาบนั

อดุมศกึษา 3 สถาบนั ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ Office Syndrome

อบรม “ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลท่านยม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

ส�านักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จัดอบรม “ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลท่านยม” โดย

ม ีศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสทุธิกุล รองอธิการบด ีเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในงานมกีารบรรยาย

หัวข้อ “การใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย” โดย อ.พรีเดช ด�าชืน่ ส่วนพฒันา  

และส่งเสริมคุณภาพการขับรถ ส�านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

ในโอกาสน้ี รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิด 

และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย

จัดการอบรม Work Shop เรื่อง “Green Office”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Chula zero 

waste จัดการอบรม Work Shop เรือ่ง “Green 

Office การลดและแยกขยะในส�านักงาน” 

โดย คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคี

อุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

ปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นวิทยากร

ปฐมนิเทศนิสิตร่วมโครงการเสริมประสบการณ์ 

ท�างานในโรงพยาบาลสัตว์ (A Vet to Be)

  โรงพยาบาลสัตว์เล็กร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิต “โครงการเสริมประสบการณ์ท�างาน 

ในโรงพยาบาลสัตว์ (A Vet to Be)” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ   

ผู้ช่วยคณบดีและผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 9 

สิงหาคม 2562 เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมในการเป็นสัตวแพทย์ ได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ

สัตวแพทย์  รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 

60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ 

(ศปอส.) จัดการอบรมเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง “แก้ Office Syndrome ด้วยท่าทางทีท่�าได้

ทกุวนั หลังตืน่นอน” โดยมคีณุดวงฤด ีบญุมวีริยิะ ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านโยคะ เป็นวทิยากร

เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรือ่งการดแูลสขุภาพ เพือ่การปฏิบตังิาน

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ห่างไกลโรค 


