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 งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  
ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  

ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ
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งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	20	กันยายน	2562	จุฬาฯ	จัดงาน	“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”	ณ	หอประชุมจุฬาฯ	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติรทีเ่คยเสดจ็พระราชด�าเนินมาทรงดนตรทีีจุ่ฬาฯ	ระหว่าง

ปี	2501	–	2516	และถ่ายทอดความทรงจ�าที่ประทับใจใน	“วันทรงดนตรี”	และเพื่อให้งาน	“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”	คงอยู่คู่จุฬาฯ	ตลอดไป	

โดยมี	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 มีนิสิตเก่าจุฬาฯ	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นิสิตจุฬาฯ	 และผู้สนใจ 

เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเต็มหอประชุมจุฬาฯ	และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	
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	 งาน	“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”	ประกอบด้วยการแสดงของวงดนตรีสากล	

สโมสรนิสติจุฬาฯ	(CU	Band)	ขบัร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์	วงดนตรนิีสติ

เก่า	ซ	ีย	ูแบนด์	(OCU	Band)	ถ่ายทอดความไพเราะของบทเพลงประจ�ามหาวทิยาลยั	และบทเพลงไทยและสากลทีเ่ป็นทีรู้่จักกันอย่างด	ีนอกจากน้ี	

ยังมีการแสดงของวงดนตรีนิสิตเก่า	CU	Band	รุ่นต่างๆ	เนื่องในวาระพิเศษก้าวสู่ปีที่	65	ของวง	CU	Band	
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี  

เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ 

เรื่อง “70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”

						เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	กันยายน	2562	ณ	ห้อง	

111	 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 นเรนทิราเทพยวดี	 กรมหลวง	 

ราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 เสด็จทรงเปิด 

การประชมุวชิาการเร่ือง “70 ปี สหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนี 

ต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย”		ซึ่งศูนย์ยุโรป

ศกึษา	จุฬาฯ	จัดขึน้เพือ่เพิม่มมุมองการศกึษาวเิคราะห์

เชงิเปรียบเทยีบในลกัษณะของสหวทิยากร	ในประเดน็

อทิธิพลของกฎหมายรฐัธรรมนูญเยอรมนัต่อรัฐธรรมนูญ	

ไทย	 จากการแสดงปาฐกถาและการอภิปรายของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 	 	 	 ในการนี้	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี

จุฬาฯ	กราบทลูส�านึกในพระกรณุาธิคณุ	ศ.ดร.พรสรรค์	

วฒันางกูร	ราชบณัฑติและนายกสมาคมไทย-เยอรมนั	กราบทลูรายงานทีม่าและวตัถุประสงค์ของการจัดงาน	นายเกออร์ก	ชมดิท์	เอกอคัรราชทตู

เยอรมันประจ�าประเทศไทย	 กราบทูลรายงานประวัติการรวมชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และการพัฒนาการใช้กฎหมาย	 Basic	 Law	 

นายเฮนนิง	 กลาเซอร์	 ประธานมูลนิธิอาเซียน	 กัฟเวอร์เมนท์	 กราบทูลรายงานสาเหตุหลักที่ท�าให้กฎมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับ 

การยอมรับและยังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศเยอรมนี

	 ในโอกาสน้ี	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี	 เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดผลงานของนักเรียน 

ในหัวข้อ	“ฉลอง	70	ปี	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	และประวัติศาสตร์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”	ณ	โถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์	
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จุฬาฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�าปี 2562

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 13	 กันยายน	

2562	 จุฬาฯ	 จัด	 “พิธียกย่องเชิดชู

เกียรตบิคุลากรแห่งจุฬาฯ” ประจ�าปี 

2562 	 เพื่ อประกาศเ กียร ติคุณ

คณาจารย์	 นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ	 

ทีม่ผีลงานดเีด่นในด้านต่างๆ	สร้างชือ่

เสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย	 โดยม	ี

ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย ์	 กมลรัตนกุล	 นายกสภา

มหาวิทยาลัย	และศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	

เป็นประธานในพิธี	ในโอกาสนี้	นายกสภามหาวิทยาลัย	

และอธิการบดี	 จุฬาฯ	 กล่าวแสดงความยินดีแก ่

คณาจารย์	 นิสิต	 และบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติในครั้งนี้

	 ติดตามภาพและรายชื่อผู ้ได้รับรางวัลได้ 

ในจุฬาสัมพันธ์ฉบับพิเศษ	 จุฬาฯจัดพิธียกย่อง 

เชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ
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บรรยายเรื่อง “Erasmus+ 

 เพิ่มพลังวิจัย เสริมก�าลังวิชาการ”

	 เมื่อวันอังคารที่	17	กันยายน	2562	ณ	Plearn	Space	อาคารเปรมบุรฉัตร	

จุฬาฯ	จัดการบรรยายเรื่อง “Erasmus+ เพิ่มพลังวิจัย เสริมก�าลังวิชาการ” 

โดย	 ฯพณฯ	 เอกอัครราชทูต	 เปียร์ก้า	 ตาปิโอลา	 เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป 

ประจ�าประเทศไทย	โดยม	ีศ.ดร.บณัฑติ	เอือ้อาภรณ์	อธิการบดจุีฬาฯ	กล่าวเปิดงาน	

และมอบของที่ระลึก	

	 ในช่วงบ่าย	 ณ	 ห้อง	 515	 อาคารมหิตลาธิเบศร	 

มีการบรรยายเรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัย Erasmus+ 

Capacity Building in Higher Education”  

โดยอาจารย์จุฬาฯ	 ผู้เคยได้รับทุน	 Erasmus+	 และทุน	 

The	Marie	Sklodowska-Curie	Fellowship	โดย	Simon	

Grimley	 ผู้แทนระดับภูมิภาค	 EURAXESS	 ASEAN		 

มีนิสิตจุฬาฯ	สนใจเข้าฟังจ�านวนมาก

งาน “HeForShe University Tour” 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	กันยายน	2562	ณ	ห้อง	105	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	

จุฬาฯ	ร่วมกับ	ACWC	-	ประเทศไทย	และ	UN	Women	จัดงาน	“HeForShe 

University Tour”	เป็นครัง้แรกในทวปีเอเชยี	เพือ่เน้นถึงความส�าคญัของ	พ.ร.บ.	

ความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยในการหยุดความ 

ไม่เท่าเทยีมทางเพศซึง่ทกุคนมส่ีวนร่วม	โดยม	ีศ.ดร.พริงรอง	รามสตู	รองอธิการบดี	

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา

อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 29	 สิงหาคม	 2562	 ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์	 อร่ามวิทย์	 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัต	ิ 

คณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด Grand Officer 

จาก The High Commission of the Leadership Award, London, United Kingdom  

ซึ่งเป็นเคร่ืองอิสริยาภรณ์ที่ให้แก่นวัตกรที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาต ิ

มาอย่างต่อเนื่อง

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 

	 เมื่อวันพุธที่	4	กันยายน	2562	ทีมนิสิตจุฬาฯ	จากคณะนิติศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	คณะนิเทศศาสตร์	คว้ารางวัลชนะเลิศ

ระดบัประเทศไทย	 จากการแข่งขนัโต้วาทสิีทธิมนุษยชน ระดับเยาวชน 

ในประชาคมอาเซียน ประจ�าปี 2562 (AICHR Youth Debate on 

Human Rights 2019) ซึง่จัดขึน้เมือ่เร็วๆน้ี	ทมีนิสติจุฬาฯ	จะเป็นตวัแทน

ประเทศไทยไปแข่งขนั	ในระดับอาเซียนต่อไป	
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จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม 

สวดพระอภิธรรม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่19	กันยายน	2562	

ณ	วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม	ศาสตราจารย์	

กิตตคิณุ	นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล	นายก 

สภาจุฬาฯ	 และศาสตราจารย์	 ดร.บัณฑิต	 

เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 พร้อมคณะ 

ผู ้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ	 

ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระ

อภิธรรม พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท์ ประธาน 

องค์มนตรีและรัฐบุรุษ 

พิธีมอบเข็มทองค�าเกียรติคุณ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 6	 กันยายน	 2562	 ณ	 ศาลาพระเก้ียว	 ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัย	 เป็นประธานใน 

“พิธีมอบเข็มทองค�าเกียรติคุณ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมายาวนานและ 

เกษียณอายุราชการในปีนี้	

งานมุทิตาจิตแด่บุคลากรส�านักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณ 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	 กันยายน	 2562	ณ	 เรือนจุฬา

นฤมิต	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีเป็นประธาน 

ในงานมุทิตาจิตแด่บุคลากร ส�านักงานมหาวิทยาลัย  

ทีเ่กษียณ ปี 2562	พร้อมกล่าวแสดงมทุติาจิต	และมอบของ

ที่ระลึกแด่บุคลากรที่เกษียณอายุ	 เพื่อแสดงความขอบคุณ 

ผู้ทีป่ฏิบตังิานในหน่วยงานในก�ากับของอธิการบด	ีทีเ่กษียณ

อายุในปี	2562

อบรมการปฎิบัติมาตรฐานเพื่อการช่วยเหลือนิสิต

	 เมื่อวันศุกร์ที่	13	กันยายน	2562	ณ	หน่วยส่งเสริมสุขภาวะ

นิสติ	ชัน้	3	อาคารจามจุรี	9	ผศ.ดร.ชยัพร	ภู่ประเสรฐิ	รองอธิการบดี	

เป็นประธานเปิดการอบรมการปฎิบตัมิาตรฐานเพือ่การช่วยเหลือ

นิสิตในภาวะวิกฤติกรณีเหตุวิกฤติทางจิตใจ	 โดยมีอาจารย์ด้าน

กิจการนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
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เสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	16	กันยายน	2562		ณ		ห้องประชุมสารนิเทศ	หอประชุมจุฬาฯ	ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาฯ	จัดเสวนา

วิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการน�าทางวิชาการ”	โดยมี	ศ.ดร.พิรงรอง	รามสูตร

รองอธิการบดี	 เป็นผู้กล่าวเปิดงาน	 จากน้ัน	 ศ.กิตติคุณ	 ดร.เทียนฉาย	 กีระนันทน์	 อดีตอธิการบดีจุฬาฯ	 กล่าวน�าการเสวนาเร่ือง	 “อนาคต 

ของศาสตร์	:	ความหวังต่อสังคมศาสตร์”	ในการนี้มีการบรรยายเรื่อง	“นโยบายสาธารณในโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”	โดย	ศ.พิเศษ	ดร.ทศพร	

ศิริสัมพันธ์	และเสวนาวิชาการเรื่อง	“อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการน�าทางวิชาการ”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา

 “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

	 เมื่อวันศุกร์ที่	30	สิงหาคม	2562	

ณ	ห้องประชมุ	111	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรม

ทางสังคม	 สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาฯ	

ร ่วมกับกลุ ่มหัวใจเดียวกัน	 ภาคีสื่อ 

ภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 จัดเสวนาทางวิชาการและ

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง 

รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”	โดยมี	รศ.ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาฯ	เป็นผู้กล่าวเปิดงาน	

มีการบรรยายพิเศษโดย		ศ.ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์	ผู้อ�านวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาฯ	

ร่วมด้วยนายวสันต์	ภัยหลีกลี้	ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	และนายชุมศักดิ์	นรารัตน์วงศ์	ที่ปรึกษากลุ่มหัวใจเดียวกัน

ประชุมเรื่อง “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	2562	

ณ	โรงแรมโนโวเทล	แพลทนัิม	ประตนู�า้	ส�านักงาน	

ก.พ.ร.	 ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์	 จุฬาฯ	

จัดการประชุมเรื่อง “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : 

จากไอเดยีสู่ Big Impact”	เพือ่เผยแพร่ต้นแบบ

นวตักรรมงานบริการภาครัฐ	ปี	2562	สูส่าธารณชน	

พร้อมทัง้รับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่

ต่อยอดต้นแบบนวตักรรมงานบรกิารภาครัฐสูก่าร

ปฏิบัติจริง	 โดยมี	ศ.ดร.วิพรรณ	ประจวบเหมาะ	

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็น 

ผู้กล่าวต้อนรับ	นายปกรณ์	นิลประพนัธ์	เลขาธิการ	ก.พ.ร.	และ	Mr.Renaud	Meyer,	Resident	Representative	โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ	

กล่าวเปิดการสัมมนา
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อบรมการท�าล้อเลื่อนเพื่อสุนัขและแมว ครั้งที่ 35  

   	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมกับมูลนิธิ	 

ศ.ดร.จักร	 พิชัยรณรงค์สงครามจัด	 “อบรมการท�า 

ล้อเล่ือนเพื่อสุนัขและแมว คร้ังที่ 35 โครงการ 

“wheel chair we share project”	ซึง่เป็นกิจกรรม

ภายใต้โครงการ	“โรงพยาบาลสตัว์เลก็	จุฬาฯ	โรงพยาบาล	

สัตว์เพื่อการเรียนรู้”	 เพื่อส่งเสริมความรักและผูกพัน

ระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง	 การดูแล	

สวสัดภิาพสตัว์	รวมถึงการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจ

ในบทบาทความรับผิดชอบของสัตวแพทย์	 โดยมี	 ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา	 สุรทัตต์	 รองคณบดีนโยบายและแผน	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 กล่าว 

เปิดงาน	เมื่อวันเสาร์ที่	24	สิงหาคม	2562		ณ	ห้องสาธิต	อาคาร	60	ปี	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่29	สงิหาคม	2562	ศนูย์เครือข่าย

การเรียนรู ้เพื่อภูมิภาค	 จุฬาฯ	 และภาควิชาชีววิทยา	 

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ	จัด	“โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

อย่างสมดลุ” (CU Harmony Ecosystem Restoration 

: CHER)	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	สระบรุ	ีต.ช�าผักแพว	

อ.แก่งคอย	 จ.สระบุรี	 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ 

อฟี	โรเช	(Foundation	Yves	Rocher)	และบรษัิท	อฟี	โรเช	

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 โดยมี	 ศ.ดร.พลกฤษณ์	 แสงวณิช	

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	

มอบผลิตภัณฑ์ “เจลใบกะเพรา สวิมมิ่งแคร์”
 

นวัตกรรมป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	กันยายน	2562	ณ	สมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบพระชนมพรรษา	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	 ศ.ทพ.

ดร.พสธุา	ธัญญะกิจไพศาล	ผู้อ�านวยการหลกัสตูรทนัตชวีวสัดศุาสตร์	บณัฑติวทิยาลยั	

จุฬาฯ	 มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน “เจลใบกะเพรา  

สวมิมิง่แคร์”	ให้แก่	พล.อ.ศริชิยั	ดษิฐกุล	อปุนายกสมาคมกีฬาว่ายน�า้แห่งประเทศไทย	

และนายธนาวิชญ์	 โถสกุล	 เลขาธิการสมาคมฯ	 และเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

สนับสนุนนักกีฬาโปโลน�้าทีมชาติไทย	เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์	ครั้งที่	30	ณ	สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์		

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และศึกษาดูงาน 

 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

	 เมื่อวันศุกร์ที่	13	กันยายน	2562	สมเด็จพระอริยวงศา 

คตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	ประทาน 

พระวโรกาสเข้าเฝ้าแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลัง

แผ่นดนิ” ส�าหรับผู้บริหารระดบัสูง รุ่นที ่ 5	 ในโอกาสศกึษาดงูาน	 

ณ	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	และทรงประทาน 

พระโอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมได้น้อมน�าไปปฏิบัติต่อไป	
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“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทเกาหลีศึกษา

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 6	 กันยายน	 2562	 ณ	 อาคาร 

เฉลิมราชกุมารี	 60	 พรรษา	 ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	

รองอธิการบด	ีจุฬาฯ	และ	Mr.	Sihyung	Lee,	President	

of	 The	 Korea	 Foundation	 ประเทศเกาหลีใต ้	 

ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการสนับสนุนทุน 

การศึกษา “The Korea Foundation Scholarship 

for Graduate Studies Program”	ส�าหรับหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาเกาหลศีกึษา	(สหสาขา

วิชา/หลักสูตรนานาชาติ)	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาฯ	

แลกเปลี่ยนความรู้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

	 เมื่อวันที่	17	-	24	สิงหาคม	2562	อาจารย์	และ

นักศกึษา	คณะทนัตแพทยศาสตร์	จาก	Boston	University	

ประเทศสหรฐัอเมริกา	ได้มาแลกเปล่ียนความรู้ทางด้าน

วิชาการ การเรียนการสอน และศิลปวัฒนธรรม  

ณ	คณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	โดยมี	ผศ.ทพ.ดร.สุชิต	

พูลทอง	 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	 และ	 รศ.ทญ. 

ปริม	 อวยชัย	 รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับ	

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงขยายความร่วมมือกับสิงคโปร์ 

	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 กันยายน	 2562	 ณ	 Kent	 Ridge	 Guild	 House	

สาธารณรัฐสงิคโปร์	ดร.ทวารัฐ		สตูะบตุร	อปุนายก	สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สนจ.)	พร้อมด้วย	Mr.Eddie	C	P	Lee	

นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัแห่งชาตสิงิคโปร์	(NUSS)	ร่วมลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงขยายความร่วมมอื Reciprocal Agreement โดยได้รับเกียรตจิาก	

น.ส.ศริินทรา	อตัถากร	อปุทตูไทยประจ�าสาธารณรฐัสงิคโปร์	ร่วมเป็นสกัขพียาน	

มีผู้ร่วมงานกว่า	200	คน

Tohoku University  

ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

	 เมื่อวันอังคารที่	10	กันยายน	2562	ณ	ห้องรับรอง	

ชั้น	 2	 อาคารจามจุรี	 4 อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง  

ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับ Prof.Toshiya Ueki, 

Executive Vice President, Tohoku University 

ประเทศญีปุ่น่	ซึง่มาเยอืนจุฬาฯ	เพือ่หารอืการสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
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รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “ท�านองไทยในเพลงลูกทุ่ง”

 	 	 	 	 	 เมื่อวันศุกร์ที่	 6	 กันยายน	 2562	 ณ	 หอแสดงดนตรี	 อาคาร 

ศิลปวัฒนธรรม	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นประธานในงาน	 

“ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ท�านองไทยในเพลงลูกทุ่ง” จัดโดยส�านักบริหาร 

ศิลปวัฒนธรรม	จุฬาฯ	ถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่งที่มีการดัดแปลงท�านองเพลงจากเพลงไทยและเพลงพื้นบ้าน	ประกอบการขับร้องและ 

การเต้นของหางเครื่องโดยนักร้องและนักเต้นที่มาจากหลากหลายอาชีพ	 สร้างความสุขแก่ผู้ฟัง	 ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจุฬาฯ	 และผู้สนใจ

เข้าฟังจ�านวนมาก	ด�าเนินรายการโดย	ผศ.ดร.สุกัญญา	สมไพบูลย์	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาฯ	และจักรกฤต	โยมพยอม	(ครูทอม	ค�าไทย)		

พิธีเปิดห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	กันยายน	2562	รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์	กาญจนัษฐิติ	คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	และคุณเสริมสิน	สมะลาภา	นิสิตเก่าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ	ซึ่งได้รับการออกแบบปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย	

โดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบและการใช้งาน	พร้อมพื้นที่	Co	Working	

Space	สร้างแรงบันดาลใจ	พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	ให้นิสิต	


