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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ  

ปีการศึกษา 2561 

	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่3	ตลุาคม	และวนัศกุร์ที	่4	ตลุาคม	2562	เวลา	09.00	น.	และเวลา	14.00	น.	ณ	หอประชมุจุฬาฯ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนิน 

แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตจุฬาฯ	ประจ�าปีการศึกษา	2561	

	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก	

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทาน

ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัด์ิแก่ผู้ทรงคณุวฒิุ

สาขาต่างๆ	 ได้แก่	 รศ.ดร.ทิศนา	 แขมมณี	 

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ศ.พิเศษ 

ดร.สรุเกียรติ	์เสถียรไทย	นิติศาสตรดษุฎีบณัฑติ

กิตติมศักดิ์	ศ.พญ.อุษา	ทิสยากร	แพทยศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ผศ.อ�าพน	 นะมาตร	์ 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 	 ดร.อ�าพน	

กิตตอิ�าพน	เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัด์ิ		

ศ.พิเศษ	ดร.อ�าภา	โอตระกูล	อักษรศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ศ.ดร.เซอร์เก	 เชอร์โบฟ	

ศ.กิตติคุณ	 น.สพ.ดร.อรรณพ	 คุณาวงษ์กฤต	 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 ภายหลังพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารพีระราชทานพระราโชวาทแก่บณัฑติจุฬาฯ	

จากน้ันเสด็จฯ	 ไปยังห้องรับรอง	 หอประชุมจุฬาฯ	 ทรงฉาย 

พระฉายาลกัษณ์ร่วมกับดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ	์ศาสตราจารย์

กิตติคุณ	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 ทั้งน้ี	 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 บัณฑิตจุฬาฯ	 ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช 

และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
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บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี  
และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ณ	 หอประชุมจุฬาฯ 

สร้างความปลาบปลื้มใจแก่บัณฑิตจุฬาฯ	 ในทุกระดับการศึกษา	 ตัวแทนบัณฑิตจุฬาฯ	 ได้เผยถึงความประทับใจในการเรียนในรั้วจุฬาฯ	 และ 

ความส�าเร็จในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

	 สุทัตตา	อุดมศิลป์	(ปันปัน)	บัณฑิตคณะคณะนิเทศศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	เกียรตินิยม

อันดับ	2	นักแสดงผู้มากความสามารถ	เผยว่า	พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

ที่น่าจดจ�า	 จุฬาฯ	 เป็นสถาบันที่ให้ทั้งความรู้	 ให้มิตรภาพที่ดีที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต	 ที่ผ่านมามีการ 

แบ่งเวลาการท�างานไม่ให้กระทบเวลาเรียน	โดยจะท�างานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	หรือช่วงที่ไม่มีเรียน	และ

ลงทะเบยีนเรยีนครบทกุวชิาพร้อมกับเพือ่นเสมอ	ฝากถึงน้องๆ	ทีก่�าลงัเรียนอยูว่่า	การเรยีนในมหาวทิยาลยั

ไม่ใช่แค่เรียนเพียงอย่างเดียว	แต่เป็นการสื่อสารกับผู้อื่น	การมีเพื่อนฝูง	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 				ปณชัย	ศรีอาริยะรุ่งเรือง	(จูเนียร์)	บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์	

(หลักสูตรนานาชาต)ิ	นักแสดงและพระเอกละครเวทคีณะเิทศศาสตร์	

ปี	2560	 เล่าถึงการเรียนในคณะว่า	คณะนิเทศศาตร์เป็นคณะที่ตรงกับ

ตัวเองที่สุด	เนื่องจากเป็นคนชอบท�ากิจกรรม	ชอบการแสดง	การเรียน

ที่ผ่านมามีความท้าทาย	 และไม่ง่ายอย่างที่คิด	 อยากฝากถึงน้องๆ	 ที่ก�าลังจะเข้าศึกษาต่อว่า	 ขอให้ตั้งใจ 

อ่านหนังสือ	เตรียมตัวมาให้ดี	และเลือกคณะที่ตัวเองอยากเรียน

	 	 กัญจน์พัฒณ์	 เตมหิวงศ์	 บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	

เกียรตนิิยมอนัดบั	1	กล่าวว่า	การส�าเรจ็การศกึษาเป็นก้าวหน่ึงของชวีติ

ทีม่คีวามหมาย	ตนเองภูมใิจมากทีไ่ด้เรียนทีจุ่ฬาฯ	อาจารย์ให้ความรู	้ความ

ช่วยเหลือ	 และแนะแนวทางที่ดีให้เสมอ	 อยากให้น้องๆ	 เก็บเก่ียว

ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย	 เพราะเป็นช่วงที่เราสามารถหาความรู้	

และใช้ชีวิตในหลายๆ	 ด้าน	 เทคนิคการเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	

พยายามตั้งเรียนในห้องให้ได้มากที่สุด	กลับมาท�าสรุปอ่านทบทวน	ส่วนอนาคตตั้งใจจะเรียนต่อเฉพาะทาง	

และกลับมาท�างานเป็นอาจารย์ที่จุฬาฯ

	 		น.สพ.ธนรัชต์	เหล่าฤทธิรัตน์	บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	

จุฬาฯ	 เกียรตินิยมอันดับ	 1	 เหรียญทอง	 กล่าวว่า	 วันรับปริญญา 

เป็นความภาคภูมใิจของตัวเองและครอบครวั	 จุฬาฯ	 เป็นแหล่งให้ความรู	้

อนัดบัหน่ึงของประเทศไทย	ประทบัใจอาจารย์	มติรภาพจากเพือ่นๆ	รวมทัง้ได้เปิดโลกใหม่จากการท�ากิจกรรม

ทัง้ในคณะและในมหาวทิยาลยั	ได้ความรูใ้หม่ๆ	น�าไปพฒันาวชิาการสตัวแพทย์ของประเทศให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้

	 พิชญ์สินี	 คงประชา	 บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	

เกียรตินิยมอันดับ	 1	 เหรียญทอง	 เผยว่า	 ภาคภูมิใจมากที่	 4	 ป ี

แห่งความอุตสาหะในการเรียนส่งผลให้มีวันน้ี	 การเรียนให้ประสบ 

ความส�าเร็จอยู่ที่การมีความสุขกับการเรียนจะท�าให้เรามีความรอบรู้

มากขึ้น	อนาคตอยากกลับมาเป็นอาจารย์จุฬาฯ	    
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	 ศิริ	 เต็งไตรรัตน์	 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	 อดีตนายกองค์การบริหารสโมสร 

นิสิตจุฬาฯ	เผยว่า	ปลาบปลื้มที่จบการศึกษาในวันนี้	ตลอดระยะเวลา	4	ปีได้เรียนและท�ากิจกรรมควบคู่

ไปด้วย	ประสบการณ์จากการท�างานในต�าแหน่งนายก	อบจ.	ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการท�างาน

กับคนที่มาจากหลากหลายสาขา	และการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด

	 พรีณฐั	บญุทนั	บณัฑติคณะครุศาสตร์	นักกีฬาแบดมนิตนั	

โครงการพัฒนากีฬาชาติของจุฬาฯ	 กล่าวว่า	 ดีใจมากที่ได้เป็น 

ส่วนหน่ึงของบัณฑิตจุฬาฯ	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีน้ี	

นอกจากจะเป็นนักกีฬาของมหาวทิยาลยัแล้ว	ยงัได้เข้าร่วมกิจกรรม

ของฝ่ายกิจการนิสิตมาโดยตลอด	 ปัจจุบันก�าลังศึกษาต่อหลักสูตร

การจัดการทางวัฒนธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย	 จุฬาฯ	 และตั้งใจ 

จะเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป		

	 				ณภัทร	ประศาสน์ศิลป์	มหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการ

ทางวัฒนธรรม	นิสิตดีเด่นของมหาวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	

2561	 เผยถึงหลักในการเรียนให้ประสบความส�าเร็จว่าต้องขยัน	

อดทน	 และมุ่งมั่นเป็นส�าคัญ	 การเรียนระดับปริญญาโทต้องอาศัยความคิดและประมวลผลเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ให้มากขึ้น	 ประทับใจอาจารย์ในหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค�าตอบในทุกค�าถามที่เรา

สนใจได้เป็นอย่างดี
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พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม  

และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

					เมื่อวันพุธที่	23	ตุลาคม	2562	จุฬาฯ	จัดพิธี

วางพวงมาลาถวายสักการะ	 พิธีถวายบังคม	

และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองใน 

วันปิยมหาราช	 โดย	 ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย์ 

	กมลรัตนกุล	นายกสภามหาวทิยาลยั	และ	ศ.ดร.

บณัฑติ	เอือ้อาภรณ์	อธิการบด	ีน�าคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	

บุคลากร	และนิสิตจุฬาฯ	พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ	วางพวงมาลาถวาย

สักการะ	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	 

จากนั้นนิสิตจุฬาฯ	ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

 อ.จรรมนง	 แสงวิเชียร	 ผู ้เชี่ยวชาญ 

ด้านศลิปวฒันธรรม	จุฬาฯ	พร้อมด้วยบคุลากร	

และนิสิตจุฬาฯ	 ร่วมกับนายอ�าเภอเกาะสีชัง 

และส่วนราชการ	ชุมชนชาวเกาะสีชัง	จัดพิธี

บวงสรวง	วางพวงมาลา	และบ�าเพ็ญกุศล 

อุ ทิ ศ ถวายแด ่ พ ร ะบาทสม เด็ จพระ 

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว	 เน่ืองในวันปิย

มหาราช	 ณ	 พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน	

เกาะสีชัง

	 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	 และส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	 จุฬาฯ	 

พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดน่าน	 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	

และพิธีถวายบังคม	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	 

เจ้าอยู่หัว	ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	 5	 หน้าศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า	 

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหาของพระองค์ที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ	 อันเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ	 และประชาชนชาวไทยโดยมีนายวรกิติ	 ศรีทิพากร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	 

เป็นประธานในพิธี	ในโอกาสนี้	คณาจารย์	บุคลากร	และนิสิตจุฬาฯ	เข้าร่วมถวายพวงมาลา
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กฐินพระราชทาน จุฬาฯ  

ประจ�าปี 2562  

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

	 เมื่อวันอังคารที่	 22	 ตุลาคม	 2562	 จุฬาฯ	 

น�าผ้าพระกฐนิพระราชทาน	ประจ�าปี	2562	ไปถวาย

พระสงฆ์ซึง่จ�าพรรษา	ณ	วดัปทมุวนารามราชวรวหิาร	

เพื่อบูรณะเสนาสนะสงฆ์โดยเสด็จพระราชกุศล	 โดยมี	

ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 นายกสภาจุฬาฯ	

เป็นประธานในพธีิ	มผู้ีบริหาร	คณาจารย์	บคุลากร	นิสติ	

นิสิตเก่าจุฬาฯ	และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจ�านวนมาก

 จุฬาฯ สามัคคี จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

	 ส�านักบริหารกิจการนิสิต	 จุฬาฯ	 

จัดโครงการจุฬาฯ	สามัคคี	น้องพี่จิตอาสา

ช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 ศ.นพ.ดร.

นรินทร ์ 	 หิรัญสุทธิ กุล	 รองอธิการบด	ี	 

ผศ.สรายุทธ	ทรัพย์สุข	และ	ผศ.ดร.ชัยพัฒน์	 

หล่อศิริรัตน์	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 ผศ.เรืองวิทย์	

บรรจงรัตน์		หัวหน้ากิจกรรม	ส�านักบริหาร

กิจการนิสิต	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	

นิสติและนิสติเก่าจุฬาฯ	ลงพืน้ทีเ่พือ่ช่วยเหลอื	

และฟ้ืนฟผูู้ประสบอทุกภัย	ระหว่างวนัที	่12-13	

ตลุาคม	2562	ณ	อ.วารินช�าราบ	จ.	อบุลราชธานี
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พิธีถวายบังคม และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	ตุลาคม	2562	ณ	ศาลาพระเกี้ยว	จุฬาฯ	จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ	พิธีถวายบังคม	และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศ

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	(13	ตุลาคม)	

	 โอกาสนี้	ศ.กิตติคุณ	นพ.ภิรมย์	กมลรัตนกุล	นายกสภาจุฬาฯ	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

คณะผู้บริหาร	คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ	คณาจารย์	บุคลากร	และนิสิตเข้าร่วมในพิธี

 อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ปี 2562

	 เมื่อวันศุกร์ที่	27	กันยายน	2562		ณ	ห้อง	801	

อาคารเฉลิมราชกุมารี	 60	 พรรษา	 จุฬาฯ	 จัดงาน

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ	:	สื่อสารความ

คืบหน้าการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัย	

ประจ�าปี	 2562	 โดย	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	

อธิการบดี	 จุฬาฯ	 กล่าวถึงการขับเคลื่อนพันธกิจ

มหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

ด้านต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ	 ด�าเนิน

รายการโดย	 ผศ.ดร.สุกัญญา	 สมไพบูลย์	 หัวหน้า 

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง	 คณะ 

นิเทศศาสตร์	จุฬาฯ
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มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ

	 เมื่อวันพุธที่	 16	 ตุลาคม	

2562	ณ	 ห้องรับรอง	 หอประชุม

จุฬาฯ		รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ	โกศล

พันธุ ์ 	 ประธานนิสิตเก ่าจุฬาฯ 

รุ่น	2512	พร้อมด้วยตัวแทนนิสิต

เก่าจุฬาฯ	 รุ ่น	 2512	 มอบเงิน

จ�านวน	6,079,120	บาท	แก่	ศ.ดร.

บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบด	ี

เพือ่บริจาคเข้ากองทนุจุฬาลงกรณ์	

บรมราชสมภพฯ	ในการน้ีคณุฤทธ์ิ	

ธีระโกเมน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์กรุ๊ป	นิสิตเก่าจุฬาฯ	รุ่น	2512	ร่วมบริจาค	เป็นจ�านวนเงิน	

1,000,000	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,079,120	บาท

ผู้บริหารจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีค�าตอบ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 17	 ตุลาคม	

2562	 ณ	 สถานีวิทยุ โทรทัศน ์แห ่ง

ประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ์	รศ.ดร.

ณัฐชา	 ทวีแสงสกุลไทย	 รองอธิการบดี	 

ให้สัมภาษณ์รายการ	 NBT	 มีค�าตอบ	

ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	 NBT	

เก่ียวกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	Thailand	

4.0	 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยความคดิสร้างสรรค์	นวตักรรม	เทคโนโลย	ี

และการบริการระดับสูง

TRUELAB@CHULA ENGINEERING: 5G  

& INNOVATIVE SOLUTION CENTER 

	 เมือ่วนัที	่23	กันยายน	2562	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	

จับมือ	 กลุ ่มทรู	 เดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม	ในโครงการ	“TrueLab”	พร้อมเปิด	TrueLab@

Chula	Engineering:	5G	&	Innovative	Solution	Center	

พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคม	ทั้ง	 5G,	 4G,	บรอดแบนด์	 และ	WiFi	 รวมถึง

เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดลอง	ทดสอบ	ทุนวิจัย/พัฒนา	

และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู ้	 โดยมี	 ศ.ดร.บัณฑิต	 

เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 จุฬาฯ	 และ	 ดร.กิตติณัฐ	 ทีคะวรรณ	

กรรมการผู ้ จัดการใหญ่	 (ร ่วม)	 บมจ.ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
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“ทุนวิจัย	ปี	63	:	เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Chemon Inc. 

	 เ มื่ อ วั น อั ง ค า รที่ 	 1 	 ตุ ล าคม 	 2562	 

ณ	ห้องประชมุ	202	อาคารจามจุร	ี4	ศ.ดร.บณัฑติ	 

เอื้ออาภรณ์	อธิการบดีจุฬาฯ	และ	Dr.Si	–	Whan	

Song,	Chief	Executive	Officer	บริษัท	Chemon	

Inc.	 ประเทศเกาหลีใต้	 ร่วมพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ระหว่างจุฬาฯ	

และบริษัท	 Chemon	 Inc.	 เพื่อรองรับการวิจัย

และทดสอบชีววัตถุที่ต้องทดสอบในสัตว์ทดลอง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ไพรเมทที่ได้มาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการ	OECD	และ	GLP

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 

	 เมื่อวันพุธที่	 2	 ตุลาคม	 2562	ณ	 ห้องแมนดาริน	

บอลรมู	โรงแรมแมนดารนิ	สามย่าน	วทิยาลยัวทิยาศาสตร์

สาธารณสุข	 จุฬาฯ	 ร่วมกับ	 Teikyo	 University	 และ	

Harvard	 University	 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข	 คร้ังที่	 19	 ประจ�าปี	 2562 

“Contemporary	Issues	in	Public	Health”	เพื่อให้เกิด

การพฒันา	ยกระดบัองค์ความรู้ด้านการสาธารณสขุ	และ

วทิยาศาสตร์สาธารณสขุของประเทศ	โดยม	ีศ.ดร.บณัฑติ	

เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและ

กล่าวเปิดการประชุม	

จุฬาฯ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมละครโทรทัศน ์

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

	 เมื่อวันพุธที่	 16	ตุลาคม	2562	ณ	ห้อง	105	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม	สถาบันเอเชีย

ศกึษา	จุฬาฯ	จัดการประชมุและแถลงข่าวโครงการนวตักรรมละครโทรทศัน์เพือ่การส่งเสรมิอตุสาหกรรมวฒันธรรม	4.0	โดยมนีายอทิธิพล	 

คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์ปาฐก	 ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 รองอธิการบดี	 กล่าวถึงนวัตกรรมความบันเทิงว่าเป็น

หน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งให้การสนับสนุนโครงการน้ี	 เพื่อเปิดทางไปสู่การวางระบบส่งออกสื่อบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรม	 และ	 

ศ.ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์	หัวหน้าโครงการ	กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ
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อบรมเตรียมความพร้อม 

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 เมื่อวันอังคารที่	 8	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	ส�านักงานวิทยทรัพยากร	อ.ดร.ปิยะบุตร	บุญอร่ามเรือง	 เป็นวิทยากรอบรม

เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ภายใต้โครงการจัดท�านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระยะที่	1	ให้กับบุคลากรจุฬาฯ

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5  

 “ประชาชาติก้าวไกล”

	 เมื่อวันอังคารที่	 8	 ตุลาคม	 2562	 รศ.ดร.วิโรจน์	 อรุณมานะกุล	 รองคณบด ี

คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 และคุณสุบิน	 เลี้ยงพันธุ์สกุล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานดาด้า 

อนาไลติกส์	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร	 “ภูมิพลังแผ่นดิน”	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 รุ่นที่	 5	 ในหัวข้อ	 “ปัญญา

ประดษิฐ์	กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี(ด้านมนุษยศาสตร์)”	และหัวข้อ	“ปัญญา

ประดษิฐ์	กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละผลกระทบทางเศรษฐกิจ”	ตามล�าดบั	

การบรรยายเรื่อง

 “หัวใจบริการ คือหัวใจงานทันตกรรม” 

	 เมื่อวันพุธที่	11	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุมสมเด็จพระญาณ

สังวร	คณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	จัดบรรยายเรื่อง	“หัวใจบริการ	

คือหัวใจงานทนัตกรรม	 (Service	Mild)”	 โดย	 ดร.จอย	 ทองกล่อมส	ี 

ผู ้อ�านวยการฝ ่ายวิชาการเป ็นวิทยากร	 โดยมีบุคลากรคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	ร่วมเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้

 รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 212

	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	ตุลาคม	2562	ณ	หอแสดงดนตรี	อาคาร

ศลิปวฒันธรรม	ส�านักบริหารศลิปวฒันธรรม	จุฬาฯ	ร่วมกับส�านัก

เดี่ยวเปียโนเพลงไทย	 จัดการแสดงคอนเสิร์ต	 รายการ 

จุฬาวาทิต	 คร้ังที่	 212	 สดับพิณเพลงสยาม	 “วงทิพย์นรี”	 

การแสดงในรูปแบบวงเคร่ืองสายผสมเปียโน	 มีผู้ให้ความสนใจ

เข้าชมการแสดงจ�านวนมาก
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ครบรอบ 49 ปี สภาคณาจารย์

	 เมื่อวันอังคารที่	 1	 ตุลาคม	 2562	 สภาคณาจารย์	 จุฬาฯ	 จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จ 

พระมหาธีรราชเจ้า	 และพิธีท�าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์	 ครบรอบปีที่	 49	 โดย	ผศ.นพ.ตุลย์	 สิทธิสมวงศ์	 ประธานสภา

คณาจารย์	จุฬาฯ	เป็นประธานในพิธี	

เสวนาวิชาการ “การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	กันยายน	2562	ณ	ห้องอเนกประสงค์	ชัน้	1	

หอศิลปวัฒนธรรม	 กรุงเทพฯ	 ศ.ดร.ปาริชาต	 สถาปิตานนท์	 คณบดี 

คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	 และ	 ผศ.น.สพ.กัมปนาท	 สุนทรวิภาค	 คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ	 “การสร้าง

มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์	 และสิทธ์ิในการรับรู้

ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง”	ในกิจกรรม	The	Sound	of	Silence	จัดโดย

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก	ด�าเนินการเสวนาโดย	ดร.นิธินาถ	สินธุเดชะ	เตลาน

 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจัดบรรยายพิเศษ 

 บรรยายพิเศษเรื่อง “คนค้นตน”

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่27	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชมุ	ดร.เทยีม	โชควฒันา	

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัด 

การบรรยายพิเศษเรื่อง	“คนค้นตน”	:	การสื่อสารภายในตนเองเพื่อ

ค้นหาอตัลักษณ์	ให้นิสิตชัน้ปีที	่1	ในรายวชิา”	วาทศาสตร์และการสือ่สาร	 

ของมนุษย์”	โดยมีคุณฟ้าใส	ปวีณสุดา	ดรูอิ้น	มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	2562	

เป็นวิทยากรบรรยายเกีย่วกบัการแก้ไขวิกฤตอัตลักษณ์	(Identity	Crisis)		

ด้วยเทคนิค	Self-Talk	และเทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน

	 เมื่อวันศุกร์ที่	20	กันยายน	2562	วิทยาลัยปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี	จุฬาฯ	จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	"Key	

Trend	 &	 Influence	 of	 Circular	 Economy	 on 

Petrochemical	Industry	Development"	เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ	31	ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยฯ		โดยได้รับเกียรติ

จาก	ดร.คงกระพัน	อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	

จ�ากัด	เป็นวิทยากร	


