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เรื่อง : อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

อรีาสมสุ (Erasmus) เป็นช่ือของนกัปราชญ์ชาวดชัต์ ในศตวรรษที ่15 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่งที่สุดคนหน่ึงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา   
เขาเป็นบรรณาธิการคนแรกที่บรรณาธิกรพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญา
ใหม่และวรรณกรรมคลาสสิกต่างๆ แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคืองานเขียน        
ด้านการศึกษาของเขามีส่วนท้าทายการสอนศาสนาในขณะนั้น ท�าให้เขา        
กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มหัวรุนแรงท่ีสงสัยในค�าวิพากษ์วิจารณ์การสอน
แบบเก่า แต่ส�าหรบัผูท้ีเ่หน็คณุค่าเสรภีาพและศกัยภาพของมนุษย์ งานเขยีน
ของเขามส่ีวนช่วยในการเปลีย่นหลกัสตูรวชิาการแบบเก่าให้หันมาเน้นวธีิคิด
มนุษยนิยมใหม่

ปรชัญาและวธิคีดิเชิงวพิากษ์ของเขาจงึเป็นแรงบนัดาลใจในการตัง้ชือ่
ทุนการศึกษาและวิจัยของสหภาพยุโรป Erasmus+ ที่มีความเชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยที่จะช่วยพัฒนา 
องค์ความรู้ต่างๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป Erasmus+ เป็นโครงการ
ของสหภาพยุโรปที่เปิดตัวเพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน และ
การท�าวิจัยในยุโรปส�าหรับทั่วโลก และที่ส�าคัญทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า

 “สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือ คนยุโรปเป็นคนที่ใฝ่รู้ รักการอ่าน และหา
ข้อมูลตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะจากการเรียนหนังสือ แต่เป็นการใฝ่รู้หาข้อมูล
เสมอ ดังน้ันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปการให้ทุน  

การศึกษาแก่คนยโุรปในอดตีเพือ่ไปศกึษาในประเทศ 
อื่นๆ ภายในเครือข่ายสหภาพยุโรปและกระจาย
ออกมายังประเทศอื่นในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า  
งบประมาณทางด้าน การศึกษาของสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะการสนับสนุนความร่วมมือทางการศกึษา
จึงไม่เคยได้รับการต่อต้านจากประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปเลย เพราะยิ่งกระจายทุนออกนอก
ยุโรป ก็ท�าให้ประเทศในยุโรปได้เรียนรู้จากโลก
ภายนอก และเสริมสร้างความ ร่วมมือจากประเทศ
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ” คณุฉายดรณุ ทพิ
วรรณ ประธานศิษย์เก่านักเรยีนทุน อีราสมุสแห่ง
ประเทศไทย และศิษย์เก่าสงิห์ด�า จฬุาฯ กล่าว

ในฐานะผู้ได้รับทุนจากโครงการอีราสมุส   
ไปศึกษาปริญญาสาขายุโรปศึกษา (European   
Studies) คุณฉายดรุณ กลับมาท�างานในแวดวง 



เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้าน
อาหารให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น” รศ.ดร.ชาลีดา กล่าว 

“ตอนสมัคร อาจมีขั้นตอนซับซ้อน แต่ถ้ามี Partner ทางยุโรปดี เขาจะ
จัดการเรื่องเอกสารให้โดยเราคอยให้ข้อมูลได้ทั้งประสบการณ์และประโยชน์
เชิงวชิาการมากและมีความย่ังยืน แม้โครงการจบแต่ก็ยังมีเครือข่ายต่อกนัอยู”่

ส�าหรับบุคลากรประชาคมจุฬาที่สนใจเข้าร่วมงาน “Erasmus+ เพิ่ม
พลงัวจิยั เสรมิก�าลงัวชิาการ” ในวนัที ่17 กันยายน ทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สามารถเลือกได้สองช่วง

• ช่วงเช้า (09.30-12.30 น.) ที่ Plearn Space มารู้จัก Erasmus+ 
และทุนการศึกษา โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา 
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย

• ช่วงบ่าย (13.30-15.30 น.) ที่ห้อง 515 ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร
การเขียนขอทุนวิจัย Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 
โดยทีมอาจารย์จุฬาฯ ผู้ที่เคยได้รับทุน และทุน The Marie Sklodowska- 
Curie Fellowship โดย Simon Grimley ผู้แทนระดับภูมิภาค EURAXESS 
ASEAN 

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ส�านักบริหารวิรัชกิจและ      
เครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 0-2218-3333 ■
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ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

“โนโรไวรัสเป็นเชื้อไวรัสส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดโรคอุจจำระร่วงในบ้ำนเรำ โรคนี้เป็นแล้วเป็นได้อีก เพรำะเชื้อไวรัส   
มีกำรแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของสำยพันธุ์ จึงท�ำให้มีควำมหลำกหลำยในกลุ่มย่อยมำกมำย ซึ่งภูมิต้ำนทำน
ของร่ำงกำยไม่สำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อสำยพันธุ์ใหม่ ท�ำให้ติดเชื้อซ�้ำได้”
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เรื่อง : อภิชัย ไทยเกื้อ
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นิทรรศการ “จักรวาลรัก” 
(UNIVERSE OF LOVE)
ณ หอศิลป�จามจ�ร� อาคารจามจ�ร� 8
     สอบถามเพ��มเติม : หอศิลป�จามจ�ร� 
สำนักบร�หารศิลปวัฒนธรรมจ�ฬาฯ
โทร. 0-2218-3646

 

11 – 29 SEP 2019 13 SEP 2019
พ�ธียกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากร
แห�งจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
ประจำป� พ.ศ. 2562
13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว
      สอบถามเพ��มเติม : 
สำนักบร�หารว�จัย จ�ฬาฯ
โทร. 0-2218-0240

18 - 20 SEP 2019
ประชุมว�ชาการ “PHARMACOTHERAPY IN 
CARDIOMETABOLIC DISEASES ครั้งที่ 11” 
ณ โรงแรมเอเชีย 
     สอบถามเพ��มเติม : คณะเภสัชศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-8283

20 SEP 2019
งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตร�”
18.00 – 21.00 น . ณ หอประชุมจ�ฬาฯ 
      สอบถามเพ��มเติม : 
สำนักบร�หารกิจการนิสิต จ�ฬาฯ
โทร. 0-2218-7046 ต�อ 305

17 SEP 2019
โครงการส�งเสร�มศักยภาพการว�จัย
เร�่อง “จร�ยธรรมว�จัยในคน แนวคิดและกระบวนการ”
 09.00 – 12.00 น. ณ ห�องอำไพ สุจร�ตกุล 
คณะครุศาสตร� จ�ฬาฯ 
      สอบถามเพ��มเติม : คณะครุศาสตร� จ�ฬาฯ
โทร. 02-218-2565 ต�อ 6721

11 SEP 2019
การเสวนา “India – Thailand Relations: 
A Conversation between and with the Ambassadors” 
09.30 – 12.00 น. ณ ห�อง 105 อาคารมหาจ�ฬาลงกรณ�
      สอบถามเพ��มเติม : 
ศูนย�อินเดียศึกษาแห�งจ�ฬาฯ โทร. 0-2218-3945

23 - 25 SEP 2019
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
สำหรับนิสิตที่ทำว�จัยและนักว�จัย 
16.30 – 19.00 น. ณ ห�อง 208 อาคารมหามกุฎ คณะว�ทยาศาสตร�
       สอบถามเพ��มเติม : ศูนย�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ�งแวดล�อม จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-5222
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