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สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรนัซิส 
เสดจ็ทรงแสดงปาฐกถาพเิศษทีจ่ฬุาฯ
	 เมื่อวันศุกร์ที่	22	พฤศจิกายน	2562	ณ	หอประชุมจุฬาฯ	สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรนัซสิเสดจ็ทรงแสดงปาฐกถาพเิศษต่อผู้น�าศาสนา

ต่างๆ และประชาคมจฬุาฯ ในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันตสุิข” (Building 

Bridges for Peace and Understanding)
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	 เมื่อเสด็จขึ้นเวทีหอประชุม

จุฬาฯ	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 

อธิการบดีจุฬาฯ	 กราบทูลรายงานและ

ถวายของทีร่ะลกึ	ศ.ดร.พริงรอง	รามสตู	 

รองอธิการบดี	 ถวายสูจิบัตร	 บิชอป	 

ยอแซฟชศูกัดิ	์	สริิสทุธ์ิ	กราบทลูต้อนรบั	

จากน้ัน	 คณะนักร้องประสานเสียงจาก

หลากหลายกลุ่มศาสนา	 ประกอบด้วย	 

คณะนักร ้ องประสานเสี ยง จุฬาฯ	 

คณะนักร ้องประสานเสียงมู โค ่พอ	 

จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	และคณะนักร้องประสานเสียง	Al-Aman	 

จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์	ขับร้องเพลง	“Peace	Prayer”	ภายใต้การอ�านวย

เพลงโดย	อ.ดร.ภาวศุทธิ์	พิริยะพงษ์รัตน์

	 ในการน้ี	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ 

“Building Bridges for Peace and Understanding” จากนั้นคณะนักร้องประสาน

เสียง	 ขับร้องเพลง	 “Songs	 of	 Freedom”	 จบแล้ว	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส 

ทรงถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้น�าศาสนาต่างๆ	และผู้ทรงเกียรติทั้ง	18	คนบนเวที	ก่อนเสด็จ

ออกจากหอประชุมจุฬาฯ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 

 ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 17	 พฤศจิกายน	

2562	ณ	หอประชมุจุฬาฯ	สมเดจ็พระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น

ประธานในพธีิไหว้ครดูนตรีไทย ชมรมดนตรี

ไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ  ประจ�าปีการศึกษา 

2562	 โดยมี	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 

อธิการบดี	 กราบบังคมทูลรายงาน	 ในการน้ี	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

ทรงดนตรีในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ	์

และเพลงอาหนู	เถา	(บทร้องพระราชนิพนธ์)	

	 ในการน้ี	 ศ.ดร.วิพรรณ	 ประจวบเหมาะ	 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย	 สโมสรนิสิตจุฬาฯ	 น�าคณะกรรมการชมรมเฝ้าทูลละออง

พระบาทและทูลเกล้าฯ	ถวายพานดอกไม้	ธูปเทียนแพ	นายทินพงษ์	นามสนิท	ประธานชมรมคนตรีไทย	สโมสรนิสิตจุฬาฯ	กราบบังคมทูลรายงาน

กิจการของชมรมดนตรีไทยในรอบปีที่ผ่านมา	อ.สิริชัยชาญ	ฟักจ�ารูญ	ครูผู้ท�าพิธีไหว้ครู	อ.อุษา	แสงไพโรจน์	อ.สมพงษ์	ภู่สร	และ	อ.ศักรินทร์	 

สู่บุญ	ครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทย	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานของที่ระลึก
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกญัญา 

ทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
 ครั้งที่ 1/2562

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 31	 ตุลาคม	

2562	ณ	ห้อง	111	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็น

ประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป ์  

สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2562 

	 เมื่ อ เสด็ จ ถึ งห ้ อง โถงอาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์	 ทรงวางพวงมาลัยถวาย

ราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัวและ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

จากนั้นเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม		111	อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์	 ทรงด�าเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม	

								ในโอกาสน้ี	สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชด�ารัสแก่นิสิตชมรมดนตรีไทย	 และ

ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกับนิสติและอาจารย์ทีป่รกึษาชมรมดนตรไีทย	ครู

ดนตรีไทยอาวุโส	ครูผู้ท�าพิธีไหว้ครู	ครูผู้สอน	และคณะกรรมการด�าเนินงาน
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Inspiration Talk “Start It Now”

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่14	พฤศจิกายน	2562		

ณ	โรงละครเคแบงก์สยามพฆิเนศ	ชัน้	7	ศนูย์การค้า

สยามสแควร์วัน	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ	์

อธิการบดี	 จุฬาฯ	 กล่าวเปิดงาน Inspiration 

Talk ในหัวข้อ “Start It Now : Because 

tomorrow is already late” จัดโดย	 CU	

Innovation	 Hub	 ร่วมกับชมรม	 Chula	 Tech	

Startup	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจ	

Startup	โดยวทิยากรผู้เชีย่วชาญด้านการท�าธุรกิจ	

Startup	ที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ในครั้งนี้	

แถลงข่าว “งานวิจัยภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

	 	 	 	 	 เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 	 7	

พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องเธียเตอร์	

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ 

ศ . นพ . เ กี ย ร ติ 	 รั ก ษ ์ รุ ่ ง ธ ร รม	 

รองอธิการบดี	 ก�ากับดูแลด้านการ

วิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรม	 จุฬาฯ	

พร้อมด้วย	 อ.นพ.ไตรรกัษ์	 พสิษิฐ์กุล	

หัวหน ้าศูนย ์ความเป ็นเลิศด้าน

ชวีวทิยาเชงิระบบ	คณะแพทยศาสตร์		

จุฬาฯ	 แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น! 

แพทย ์ จุฬาฯ พัฒนางานวิจัย

ภูมิคุม้กันบ�าบดัมะเรง็”	พร้อมทัง้เชญิชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่	การกุศล “CHULA Cancer Run ก้าว… ทนัมะเรง็” เพือ่หารายได้สมทบทนุกองทุน

ภูมิคุ้มกันบ�าบัด	ที่ผ่านมา	

 “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 	 31	 ตุลาคม	 2562	 

ณ	 ห้องประชุม	 101	 อาคารประชุมสุข	 อาชวอ�ารุง	 

คณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	 สมาคมที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 จัดงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…

เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” ครั้งที่ 1	เพื่อแนะน�า

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและการเลือกสาขา 

ในการสอบ	 TCAS63	 เตรียมความพร้อมเข ้าสู ่

มหาวิทยาลัย	 โดยมี	 รศ.เพ็ญรัตน์	 หงส์วิทยากร	 

รองเลขาธิการ	 ทปอ.	 และ	 ดร.พีระพงศ์	 ตริยเจริญ	 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	ทปอ.เป็นวทิยากร	ในงานมกีารเสวนา

กับนิสิตจุฬาฯ	ชั้นปีที่	1	ที่มีชื่อเสียง	เพื่อแนะน�าเทคนิค

การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ	TCAS
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จุฬาฯ เจ้าภาพการประชุม  

“The 5
th
 APRU Vice Presidents  

for Research Meeting”

	 เมื่อวันที่	 29-30	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 ห้อง	 105	 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์	จุฬาฯ	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The 5
th 
APRU 

Vice Presidents for Research Meeting” ในหัวข้อ “Strategic 

Research Partnership for Better and Sustainable Societies” 

โดยมี	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นประธานกล่าวต้อนรบั

คณาจารย ์จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรนานาชาติในเครือข ่าย	 

The	Association	of	Pacific	Rim	Universities	(APRU)

จุฬาฯ - กรมป่าไม้ ลงนาม 

ความร่วมมือโครงการทดสอบ 

แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

	 เมือ่วนัองัคารที	่29	ตลุาคม	2562	ณ	ห้องรับรอง	หอประชมุ	

จุฬาฯ	 ศ.ดร.บุญไชย	 สถิตมั่นในธรรม	 รองอธิการบดีจุฬาฯ	 และ 

นายปรมนิทร์	วงศ์สวุฒัน์	รองอธิบดกีรมป่าไม้	เป็นประธานในพธีิลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ	 ต่อยอด

การน�าแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ	 หรือ	 zero-waste	 cup	

ที่ใช้แล้วซึ่งย่อยสลายได้ไปใช้ในการเพาะช�ากล้าไม้	 ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรให้คุ้มค่า	

จุฬาฯ ร่วมมือกับ ททท.  

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่น่าน-อันดามัน

	 เมื่อวันพุธที่	20	พฤศจิกายน	2562		ณ	ห้องประชุม	111	อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์	 ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 รองอธิการบดีจุฬาฯ	 และ	

น.ส.ฐาปนีย์	 เกียรติไพบูลย์	 รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์	 เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยันยื่น	

เน้นเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรม	ที่จังหวัด

น่านและอันดามันเป็นพื้นที่ต้นแบบ

ศศินทร์ - Tsinghua SEM  

ร่วมมือทางวิชาการ

	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	 ศศินทร์	 แห่งจุฬาฯ	 ร่วมมือกับ	

Tsinghua	 University	 School	 of	 Economics	 and	 Management	

(Tsinghua	SEM)		จัดตั้ง “Sasin School of Management-Tsinghua 

SEM Thailand-China Lab” เพือ่ร่วมกันท�าธุรกิจจรงิ	เปิดมมุมองความคดิ	

แก่นิสิต	และให้ค�าปรึกษาโจทย์ธุรกิจที่มาจากบริษัทพันธมิตรชั้นน�า	
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สัมมนาวิชาการนานาชาต ิ

ด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 ห้องแมนดาริน	 A	

โรงแรมแมนดาริน	 (สามย่าน)	 สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาฯ	 ร่วมกับ

สถาบันอาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยดองอา	 สาธารณรัฐเกาหลี	 

จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี  

เรื่อง “Moving towards the Enhancement of Relations 

between ASEAN and Korea” เพือ่ส�ารวจความสมัพนัธ์ระหว่าง

อาเซียนและเกาหลีในหลากหลายมิติ	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เกาหลีในอนาคต

สัมมนาวิชาการ “The smarter future of higher education”

	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 8	 พฤศจิกายน	 2562	 

ณ	 ห้องพนูทรัพย์	นพวงศ์	ณ	อยธุยา	ชัน้	 3	อาคาร 

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย	คณะครุศาสตร์	สาขาวิชา

อุดมศึกษา	 ภาควิชานโยบาย	 การจัดการและ 

ความเป็นผู้น�าทางการศึกษา	ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัย

และบริการวชิาการ	คณะครศุาสตร์	จุฬาฯ	จัดสัมมนา

วิชาการในหัวข้อ “The smarter future of 

higher education”	 โดยมี	 รศ.ดร.ศิริเดช	 สุชีวะ	

คณบดีคณะครุศาสตร์	จุฬาฯ	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	จากนั้นเป็นการเสวนาโดย	ศ.ดร.พิริยะ	ผลพิรุฬห์	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการ

เศรษฐกิจ	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	ดร.ภัทรชาต	ิโกมลกิต	ิผู้อ�านวยการศนูย์นวตักรรมการเรียนรู	้จุฬาฯ	และคณุวงศ์ทนงค์	ชยัณรงค์สงิห์	

ผู้บริหาร	บริษัท	เดอะสแตนดาร์ด	จ�ากัด	

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร ่วมกับคณะ	

ศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	 

จัดสัมมนาวิชาการทางดุริยางคศิลป์ และเทศกาลแสดง

ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย กาเมลัน : 9 ทศวรรษ  

วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม	 เมื่อวันจันทร์ที่	 18	

พฤศจิกายน	2562	ณ	หอแสดงดนตร	ีอาคารศลิปวฒันธรรม	

จุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ  

แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 ในโอกาสครบรอบ	 21	 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

เมื่อวันพุธที่	30	ตุลาคม	2562	ผศ.ดร.สิทธา	พงษ์พิบูลย์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา	 จุฬาฯ	 น�าสื่อมวลชนเข้าชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 

ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งน�ามาใช้ในการเรียนการสอน	 

เสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต	
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ประชุมวิชาการ ICPBP2019

	 เมื่อวันที่	11–13	พฤศจิกายน	2562	ณ	อาคารเฉลิมราช

กุมาร	ี60	พรรษา	วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ีจุฬาฯ	จัดประชมุ

วิชาการ The 7
th
  International Conference on Bio-based 

Polymers ICBP2019	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ	BCG	ด้านวสัดุฐานชวีภาพ	(bio-based)	ส�าหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยมี	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	บรรยาย

พิเศษเรื่อง	‘BCG	Model:	New	Inclusive	Growth	Engine	for	

Thailand’	เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2562

เสวนาเรื่อง “วิพากษ์ คดีบุหรี่ :  

ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO”

	 เมื่อวันพุธที่	30	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมสุรเกียรติ์	

เสถียรไทย	ชั้น	4	อาคารเทพทวาราวดี	ผศ.ดร.ปารีณา	ศรีวนิชย์	

คณบดคีณะนิตศิาสตร์	จุฬาฯ	กล่าวเปิดเวท ีฬ จฬุาฯ นิตมิติเิสวนา

เรื่อง วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO วิเคราะห์ 

“ความจรงิ” จาก “ข้อเทจ็จรงิ”	กรณสีหรัฐตดั	GSP	ประเทศไทย	

โดยมี	ศ.ทัชมัย	ฤกษะสุต	ผู้อ�านวยการศูนย์กฎหมายอาเซียน	คณะ

นิตศิาสตร์	จุฬาฯ	และ	อ.ดร.อาร์ม	ตัง้นิรนัดร	คณะนิตศิาสตร์	จุฬาฯ		

เป็นวิทยากร

อบรม “6
th
 Conference  

on Drug Quality”

	 เมือ่วนัที	่4	–	5	พฤศจิกายน		2562	ณ	โรงแรมตวนันา	สรุวงศ์	

คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาฯ	จัดโครงการอบรมเรื่อง “6
th
 Conference 

on Drug Quality: Quality Week “Scientific Approach for 

Drug Registration: Quality in Quality Part”	เพื่อให้เภสัชกร

และผู้สนใจมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการ 

ขึ้นทะเบียน	 ในส่วนคุณภาพของ	 ASEAN	 Common	 Technical	

Dossiers	(ACTD)	

อาจารย์เภสชัศาสตร์ จฬุาฯ รบัรางวัล  

ผลงานวิจยัและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.

	 เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์	ธนะรชัต์		ส�านกังาน

การวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์	 อร่ามวิทย์	 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	 

คณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. 

จากผลงานเร่ือง “ซลีค์ฮลี: แผ่นปิดกระตุน้การหายของบาดแผลจากโปรตนีกาวไหม”  

ซึ่งเป็นหน่ึงในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 

ด้านการพัฒนาสังคม	
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“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”เอกอัครราชทูตฮังการีเยือนจุฬาฯ

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 4	 พฤศจิกายน	

2562	ณ	ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่าย

นานาชาติ	 ชั้น	 18	 อาคารเฉลิมราชกุมารี	 

60	 พรรษา	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ	์

อธิการบดี	 จุฬาฯ	 และ	 ศ.ดร.พิรงรอง	 

รามสูต	 รองอธิการบดี	 ก�ากับดูแลด้าน

สื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล	

ต้อนรับ นายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. 

Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจ�าประเทศไทย	 และคณะ	 รวม	 20	 คน	 ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ	 เพื่อหารือเก่ียวกับ 

ความร่วมมือระหว่างกัน

จุฬาฯ ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่1	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชมุส�านักงาน 

วิรัชกิจฯ	 อาคารเฉลิมราชกุมารี	 60	พรรษา	ศ.ดร.พิรงรอง	 รามสูต	

รองอธิการบดีจุฬาฯ	ต้อนรับ Prof. Jun OTANI ,Vice-President 

for International Affairs Kumamoto University ประเทศ

ญี่ปุ่น	ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ	เพื่อกระชับความสัมพันธ์	และหารือเกี่ยวกับ

การสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ 

ความร่วมมือ

ต้อนรับผู้บริหาร Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

	 เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุมวิรัชกิจ

และเครือข่ายนานาชาติ	ชั้น	18	อาคารเฉลิมราชกุมารี	60	พรรษา	

รศ.ดร.ณฐัชา	ทวแีสงสกุลไทย	รองอธิการบด	ีต้อนรับ Prof. Jeremy 

Kilburn, Pro Vice Chancellor (Vice President) for Curtin 

University ประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ	 เพื่อแนะน�า

กิจกรรมและบทบาทของ	Curtin	University	ในประเทศไทย	และ

หารือความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย	

นิสิตจุฬาฯ  

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม

	 เมื่อวันที่	 16	 -	 19	 พฤศจิกายน	 2562	 สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ไทย	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	 พร้อมด้วย

คณาจารย์	บุคลากรส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรมและนิสิตระดับ

มหาบัณฑิตจ�านวน	 9	 คน	 เดินทางไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  

ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในงาน “Can 

Tho University Annual Music Show 2019 - Singing 

Contest, Artistic Talents”
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มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

	 เมือ่วนัจันทร์ที	่4	พฤศจิกายน	2562	ณ	หอประชมุจุฬาฯ	ผศ.ดร.

ชยัพร	ภู่ประเสรฐิ	รองอธิการบด	ีต้อนรบั	Mr.Jeffery	Tan	ผู้แทนบรษัิท	

Jardine	Cycle	&	Carriage	Limited	ในพิธีมอบทุนการศึกษา JC&C 

Scholarship	 มูลค่ารวม	 1,160,000	 บาท	 โดยบริษัทฯ	 ได้มอบทุน 

การศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ	 จ�านวน8	 ทุน	 เป็นทุนต่อเน่ือง	 สนับสนุน 

ค่าเล่าเรียน	 34,000	 บาทต่อปีการศกึษา	 ต่อ	 1	ทนุ	 จนถงึปีการศกึษา	

2573

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

การบรรยายโดยอดีตเอกอัครราชทูตอินเดีย

		 เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2562	 

ณ	 อาคารมหาจักรีสิรินธร	 คณะอักษร

ศาสตร์	 จุฬาฯ	 สถานทูตอินเดียประจ�า

ประเทศไทย	 สมาคมศรีคุรุสิงห ์สภา	

(ประเทศไทย)	 สมาคมอินเดียแห ่ ง

ประเทศไทย	 และศูนย์อินเดียศึกษาแห่ง

จุฬาฯ	จัดการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ 

“Shri Guru Nanak Devji: The 

Discipline of Deeds” โดย	 Navtej	

Sarna	อดีตเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าสหรัฐอเมริกา	และนักเขียนผู้มีความรู้ความสามารถ	เนื่องในวาระ	550	ปีชาตกาลท่านคุรุนานักเทพ	

(ค.ศ.	1469	-	2019)	ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562	 ส�านักบริหาร 

ศิลปวัฒนธรรม	จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ท�านองไทยในเพลง

ไทยสากล	โดยวง	Bangkok	Big	Band	และวง	Bangkok	String	

Quartet	กองการสังคีต	ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว	

กรุงเทพมหานคร

การบรรยาย 

โดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป

	 เมื่อวันอังคารที่	 12	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 ห้อง	 304	 อาคาร 

มหาจักรีสิรินธร	หลักสูตรนานาชาติ	 (BALAC)	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	

จัดการบรรยายในหัวข้อ ‘The EU and Its Work in Thailand’  

โดย	ฯพณฯ	เอกอัครราชทูต	เปียร์กา	ตาปิโอลา	(H.E.	Pirkka	Tapiola)	

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย


