
รอบรั้วจามจุรี
ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ        pr@chula.ac.th       โทร.0-2218-3364-68

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
สภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45



     

รอบร้ัวจามจุรีP 2

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็ฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
สภาดนตรโีลก ครัง้ที ่45

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนินไปในการประชมุวชิาการนานาชาตสิภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music 

: ICTM) ครั้งที่ 45 โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงาน

 ในโอกาสน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงโขน  

ตอนพระรามรบทศกัณฑ์ และทรงฟังการน�าเสนอเรื่อง “70 Years of ICTM” โดย Prof.Salwa Castelo-Branco, President of International 

Council of Traditional Music การน�าเสนอเรื่อง “The Journey of 45
th
 ICTM World Conference in Bangkok Thailand” โดย ศ.ดร.

บุษกร บณิฑสนัต์ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และการแสดงปาฐกาเร่ือง “Transborder of Theories and Paradigm in thnomusicological 

Studies of Folk Music : Vision of Mohlum in Mainland Southeast Asia” โดย ผศ.เจรญิชยั ชนไพโรจน์ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม จากน้ันทอดพระเนตรการแสดงขบัล�ากลอน โดยหมอล�าราตรศีรวีไิล บงสทิธิพร และหมอแคนโยธิกาศรวีไิล บงสทิธิพร และการฟ้อนเต้ย 

โดยนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 จากน้ัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์  

ทรงวางพวงมาลยัถวายราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว และพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

และเสด็จไปยังห้อง 114 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน

 การประชมุวชิาการนานาชาตสิภาดนตรีโลก จัดโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสภาดนตรีโลก ระหว่างวนัที ่11 – 17 กรกฏาคม 

2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการสภาดนตรีโลก
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“เปิดบ้านจุฬาฯ หารือกระทรวงการอุดมศึกษา”

 เมือ่วนัองัคารที ่23 กรกฎาคม 2562 

ดร.สวุทิย์ เมษินทรย์ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิ จัยและ

นวัตกรรม เดินทางมาพบปะและหารือกับ 

ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

และนิสิตจุฬาฯ เก่ียวกับแนวทางในการ

พฒันามหาวทิยาลัย การศกึษาและการวจัิย

ในระดับอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต  

เอือ้อาภรณ์  อธิการบด ีพร้อมตัวแทนผู้บริหาร

และคณาจารย์ได้ให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุ 

202 อาคารจามจุรี 4 พร้อมน�าเสนอแนวทาง

การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย (Chula Transformation) ที่มุ่ง

เน้นในสามเรื่องหลักๆ คือ การเรียนรู้การวิจัย 

และการสร้างนวตักรรม ในโอกาสน้ี ดร.สวุทิย์ 

เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.ดร.

บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้สมัภาษณ์ 

และตอบข้อซกัถามของสือ่มวลชน ณ ห้องรบัรอง 

ชัน้ 2 อาคารจามจุรี 4 จากน้ัน ดร.สวุทิย์ ได้พบปะ 

พดูคยุกับตวัแทนนิสติจุฬาฯ ณ Plearn Space 

ชั้นล่าง อาคารเปรมบุรฉัตร
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เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 

 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม

สารนิเทศ หอประชมุจฬุาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจัดเวที

จุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและ

ความเกลียดชังในสังคมไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้จาก 

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา 

สาเหตุ และผลกระทบจากการเมืองในปัจจุบันที่เป็นแบบ 

แบ่งขั้ว ส่งผลให้เกิดความรุนแรง ทั้งการคุกคามท�าร้าย 

นักกิจกรรมทางการเมอืง การสือ่สารตอบโต้กันทางสือ่สงัคม

ออนไลน์ วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ 

สถาอานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ฉันทนา 

บรรพสิริโชติ หวันแก้ว กรรมการก่อตั้งศูนย์ศึกษาสันติภาพ

และความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวันชัย ตันติ

วทิยาพทิกัษ์ นักเขยีนรางวลัศรบีรูพา และอดตีผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายข่าว สถานีโทรทศัน์ PPTV คณุปิยนุช โคตรสาร ผู้อ�านวย

การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ด�าเนิน

รายการโดย อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ   

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชสรรีางคาร  

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 เมือ่วนัศกุร์ที ่19 กรกฎาคม 2562 นายกรรชติ 

จิตระทาน ผู้อ�านวยการส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม 

น�าบคุลากรจุฬาฯ ร่วมพธีิวางพวงมาลาถวายสักการะ 

พระราชสรีรางคาร สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า 

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภา

ประดิษฐสถาน ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิตร 

สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 

ประชาชนบังกลาเทศเยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 

รองอธิการบด ีต้อนรับ H.E. Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอคัรราชทตู

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจ�าประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ  

เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 

จุฬาฯ ร่วมลงนามพัฒนากายอุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการ

The 2
nd
 AUN ASEAN Experiential Learning Programme 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุมโครงการ 

The 2
nd 

AUN ASEAN Experiential Learning 

Programme 2019  เมือ่วนัที ่1 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชมุ 

ส�านักงานเทศบาลเมืองน่านน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภายใต้

หัวข้อ Nantopia : Breakthrough towards the City for All 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สังคมวัฒนธรรมระหว่างสมาชิก 

ASEAN University Network และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

นิสิตจุฬาฯ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASEAN 

University Network  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิก ASEAN University Network 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์  

ธนะรัชต์ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมลงนาม

ความร่วมมือการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ “ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เน่ืองในโอกาส 

พระราชพธีิบรมราชาภิเษก โดยจัดท�าอปุกรณ์ขาเทยีมและกายอปุกรณ์เสริม

ตัวประคองข้อเท้า เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยไม่คิดมูลค่า 

เพื่อให้ผู้พิการที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้พิการด้วยกายอุปกรณ์ขาและเท้าเทียมคุณภาพสูง

จุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่25 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.บณัฑติ 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์และบคุลากรจุฬาฯ น�าแจกันดอกไม้เข้าถวายเบือ้ง

หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน

ในพธีิเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมพิลังแผ่นดนิ” 

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 และบรรยายพิเศษ “จุฬาฯ กับ 

ภูมิพลังแผ่นดิน” โครงการอบรมคร้ังน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 

กรกฎาคม - 3 ธันวาคม 2562 ทกุวนัองัคาร ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

เพื่อสืบสานแนวพระราชปณิธานและพระราชภารกิจของพระ 

มหากษัตริย์ไทยที่ทรงมุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และ

เสรมิสร้างเครอืข่ายผู้บรหิารระดบัสงูของประเทศ น�าไปสูค่วามร่วมมอื  

ในการพัฒนาประเทศไทยโดยน้อมน�าแนวพระราชปณิธานเป็น

แนวทางในการด�าเนินงาน 

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนกัวิจยัใหม่

 เมือ่วนัจนัทร์ที ่1 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์  

อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และ 

นักวจัิยใหม่ หลักสูตรการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ และนักวจิยัใหม่ 

ซึ่งส�านักบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 

2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ และโรงแรมอวานี รีสอร์ท 

พัทยา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

 

โครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราท�าดีด้วยหัวใจ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 

2562 ณ บริเวณสระน�า้จุฬาฯ ศ.ดร.บณัฑติ 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดโครงการ “10 สายธารแห่ง

ความดี เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ซึ่ง

ส�านักบริหารกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ

และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อฉลิม 

พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร

การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ

 เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ ระหว่างวันที่ 

23-24, 30-31 กรกฎาคม วนัที ่6-7, 21-23 สงิหาคม และวนัที ่6 กันยายน 

2562  ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคาร

เฉลมิราชกุมาร ี60 พรรษา, ศนูย์บรกิารสขุภาพแห่งจฬุาฯ โรงแรมฮอลเิดย์ 

อินน์ วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศาลาพระเกี้ยว พิธีเปิด 

และกล่าวมทุติาจิตแด่ผู้เกษียณ โดย ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบดี 

เพื่อให้บุคลากรได้รับค�าแนะน�า หลักการ ความรู้ และประสบการณ์เรื่อง

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนหลังเกษียณ  

มีคณาจารย์และบุคลากรที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 210 ท่าน
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ทีมนิสติจฬุาฯ ชนะรางวัล 

Best Report การแข่งขนั

แผนการตลาดระดับนานาชาติ 

 ทมีนิสติคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 

และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล Best 

Report จากการแข่งขัน GBPC (Global Brand 

Planning Competition) ซึ่งเป็นการแข่งขัน

แผนการตลาดระดับนานาชาติ จัดโดย Global 

Chinese Marketing Federation เมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน 2562 ณ Nanyang Teachnological 

University ประเทศสิงคโปร์ 

ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

 คนไทยคนที่สองที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากอังกฤษ

 ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจ�าคณะนิติศาสตร ์

จุฬาฯ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิ

อังกฤษ Knight Commander of the Most Excellent Order of the 

British Empire (KBE) ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของ

องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นคนไทยคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ได้รับ

พระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์นี ้ในฐานะผูอุ้ทิศตวัเองให้กบังานด้านสทิธิ

มนุษยชนมาโดยตลอด

 “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง  

ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจ�าปี 2562”

 เ มื่ อ วั นพฤ หัสบดี ที่  1 8 

กรกฎาคม 2562 ศ.ภญ.ดร.พรอนงค ์

อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ ได้รบั “รางวลั

นักวชิาชพีสตรตีวัอย่าง ส่วนภูมภิาค 

ภาคกลาง ประจ�าปี 2562 จากสหพนัธ์ 

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาท 

ดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องและ

ประกาศเกียรตคิณุ

หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง  

“The Prospect”

 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต  

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป ็นประธานในพิธีป ิดและ 

มอบวุฒิบัตรการสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ

หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 

พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

เพือ่พฒันาสมรรถนะและเสรมิสร้างความพร้อมของผู้บรหิารระดับ

กลางสายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการก้าวไปสู ่

การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
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ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภูมิภาค จดัโครงการ รกัษ์ป่าน่าน คืนป่าให้แผ่นดนิ

 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ศูนย ์เครือข ่ายการเรียนรู ้เพื่อภูมิภาค 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การ

บริหารส ่วนต�าบลส ้าน จัดโครงการ  

“รักษ์ป่าน่าน คืนป่าให้แผ่นดิน” ภายใต้

โครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้ 3 

เทคโนโลยี ณ พื้นที่บ้านผาเวียง ต. ส้าน 

อ. เวียงสา จ. น่าน พื้นที่จ�านวน 25 ไร่  

เพื่อท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเน่ืองในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่าน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอ�าเภอเวียงสา  

เป็นประธานในพธีิ มผู้ีบริหารศนูย์เครือข่ายการเรียนรูเ้พือ่ภูมภิาคผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนผู้มจิีตอาสาเข้าร่วมโครงการจ�านวน 300 คน

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การ 

เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสรมิสังคมไทย

 ผศ.ดร.ชยัพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบด ีเป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการพฒันาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวทิยาลัย 

สร้างเสริมสังคมไทย ซึง่ส�านักบริหารกิจการนิสติ จุฬาฯ จัดขึน้  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

นิสิตเก่าที่ประสบความส�าเร็จในเชิงธุรกิจและนิสิตปัจจุบัน  

ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็น 

ผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 

19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3

พิธีเปิดนิทรรศการ “ยลยันต์”

 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์” ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งจากการวิจัยเรื่อง “คัมภีร์ตรีนิสิงเห: การตรวจสอบช�าระ และ

บทบาทในสังคมไทย” และหนังสือเรื่อง “เลขยันต์: แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์” 

ของ ดร.ณัฐธัญ มณีรัตน์ จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

และสถาบันไทยศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 4 

ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การประชุมเครือข่าย 

 Engagement Thailand (EnT)

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการอ�านวยการ 

Engagement Thai land เป ็นประธานกล ่าวเป ิดการประชุม 

Pre-Conference Workshop: Interactive discussion “Lessons 

Learned from the UK,s National Co-ordinating Centre for Public 

Engagement (NCCPE) and the Implication for Thailand”  

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกรณีศึกษาการด�าเนินงานด้าน 

พันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายในระดับนานาชาติ 
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MM จุฬาฯ ครบรอบ 15 ปี 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน 2562 

หลักสูตรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ (MM: หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดงานครบรอบ 

15 ปี เพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการศึกษาที่มี

มายาวนานระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี โดยมี 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ผศ.ดร.

วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Georg Schmidt  เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�าประเทศไทย  และ Mr. Harald 

Link ประธานกลุ่มบริษัท B.Grimm Power จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี 

การประชุมชี้แจงเรื่อง Competitive Track

 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ส�านักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง 

พนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา (Competitive 

Track) กล่าวเปิดและชีแ้จงโดย ศ.ดร.บญุไชย สถิต

มั่นในธรรม รองอธิการบดี เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจ และเพื่อให้ส่วนงานและบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 

กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิม

ราชกุมารี 60 พรรษา

ประชุมช้ีแจงโครงการ 

ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 

อาคารจามจุรี 4 ส�านักบริหารวิชาการ จุฬาฯ จัดประชุมชี้แจง

โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาแก่ชาวต่างประเทศเพือ่ศกึษา ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2562 

โดยม ีผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา รองอธิการบดด้ีานวชิาการ 

เป็นผู้กล่าวเปิดการประชมุ เพือ่ให้ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

รับฟังค�าชี้แจงและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

 จัดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายวชิาการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จดัการบรรยาย

พิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical application of CEREC 

CAD/CAM Chairside Dentistry” โดย Andreas Bindl จาก 

University of Zurich เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนิสิต

ทันตแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 

- 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสงัวร ชัน้ 19 

อาคารบรมนาถศรนีครนิทร์ และห้องปฏิบติัการเสมอืนจรงิ ชัน้ 10 อาคาร

ทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


