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จุฬาฯ ร่วมมือ กฟน.และ EA
ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน
เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรอง หอประชุม
จุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์ อธิการบดีจฬุ าฯ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารบริ ษัท พลั ง งานบริสุท ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบั น ทึ ก
ความเข้าใจโครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer–to–
Peer และอาคารอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานครอัจฉริยะ
เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน
และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จุฬาฯ
      การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ EA ในครัง้ นี้ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาโครงสร้างระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าของประเทศ รองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้งการเติบโตของการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จุฬาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการศูนย์การเรียนรู้
“The Stadium by MTL”

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร  ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์ อธิการบดีจฬุ าฯ
และนายสาระ ล�่ำซ�ำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
(Co-Learning Space) ภายใต้ชื่อ “The Stadium by MTL”
ซึง่ จะจัดสร้างขึน้ ภายในพืน้ ทีส่ นามกีฬาจุฬาฯ ให้เป็นแหล่งคอมมูนติ ี้
ทีเ่ ชือ่ มโยงชีวติ มหาวิทยาลัยเข้ากับชีวติ การท�ำงานจริง และเป็นพืน้ ที่
ให้นสิ ติ ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที  ่ โดยมีนายมารุต  
ชุ ่ ม ขุ น ทด ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ร้ า นกาแฟ
Class Café ในฐานะพันธมิตรหลักในการบริหารจัดการพื้นที่
เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้
   
“The Stadium by MTL”  จะเป็นพื้นที่ให้นิสิตทุกคณะ
ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเติมเต็มการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสร้างสังคมของคนทีส่ นใจเรือ่ งของการ
วิ่งและการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ
เช่น การบริหารจัดการสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล   การบริหาร
สุขภาพใจ ตลอดจนการค้นหาเส้นทางอาชีพใหม่ๆ โดยมีบุคคล
ต้นแบบ และนิสิตเก่าเป็นแรงบันดาลใจ คาดว่า “The Stadium
by MTL”  จะสามารถเปิดได้ในช่วงต้นปี 2563

รอบรั้วจามจุรี
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
และพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ในการนี้ ศ.กิ ต ติ คุ ณ นพ.ภิ ร มย์
กมลรั ต นกุ ล นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
สักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ และ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าสวนลุมพินี

กิจกรรมเนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม ผู้ช่วยอธิการบดี ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เป็นผู้แทนจุฬาฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
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งาน “พระมงกุฎฯ อยูเ่ กล้าชาวจุฬาฯ”
เมือ่ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ สมาคมนิสติ เก่าจุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษเรือ่ ง
“ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : พระมหาธี ร ราโชบายเพื่ อ ความเป็ น อารยะ”
โดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และการบรรเลงดนตรี
บทเพลงจากพระราชนิพนธ์โดยวงจุฬาฯ เชมเบอร์ ซึ่งการบรรยาย
และแสดงดนตรีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้า
ชาวจุฬาฯ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธเี ปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
และสัมมนา ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 26
พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 7
ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร ผศ.ดร.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดี และ รศ.ดร.อมร
เพชรสม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
วิทยทรัพยากร เป็นประธาน
ใ น พิ ธี เ ป ิ ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
“มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ต่อปวงชนชาวไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     นอกจากนี้ มี ก ารสั ม มนาเรื่ อ ง “ตามรอยพระบาท
“พระมหาธีรราชเจ้า” โดย อริยะ ทรงประไพ ที่ปรึกษาด้าน
สถาปั ต ยกรรม มู ล นิ ธิ พ ระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวั น ผศ.ดร.
ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัตศิ าสตร์ในรัชกาลที่ 6 และคุณเชือ้ พร รังควร เลขาธิการมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ศ.กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและ
พระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(ภพผ.) รุ่นที่ 5 จ�ำนวนทั้งสิ้น 58 คน ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบรางวัลผู้เข้ารับการอบรมดีเด่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เป็นผู้บริหาร
จัดการอบรมนับตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

“สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรนั ดร์”

เมือ่ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ องค์การบริหารสโมสรนิสติ จุฬาฯ และชมรมต่างๆ ในฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  
จัดงาน “สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยนิสิตทั้ง 10 ชมรม ประกอบด้วย CU Band
CU Chorus CU Movie ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้  ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทย
ชมรมดนตรีไทย ชมรม CU Photo และชมรม Aikido  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

แถลงข่าวการจัดตัง้ สถาบันส�ำรับไทย

เ มื่ อ วั น ศุ ก ร ์ ที่ 2 9
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
แกรนด์ สุ มุ ม วิ ท คุ ณ อิ ท ธิ พ ล
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน
แถลงข่าวการจัดตัง้ สถาบันส�ำรับ
ไทย สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรม
อาหารไทยระดับนานาชาติ ซึ่ง
ก่อตัง้ ขึน้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ไทยไฟท์ จ�ำกัด กับ “ศูนย์ส�ำรับไทย” สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ
“อาหารไทย วัฒนธรรมไทย โดยมี  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว
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จุฬาฯ ร่วมมือพัฒนา Thai NLP

เมือ่ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง The Play
House โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชัน้ 7 สยามสแควร์วนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท กสิกร
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) โดยธนาคารกสิกรไทย
จัดแถลงข่าวงานวิจยั เรือ่ ง “การประมวลผลภาษาธรรมชาติ”
(Natural Language Processing) หรือ NLP ซึ่ง
เป็ น สาขาหนึ่ ง ของเทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI)
เพือ่ ลดช่องว่างในการสือ่ สารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์

จุฬาอารี ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคม
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 โครงการ Chula ARi
โครงการบูรณาการ สหศาสตร์เพือ่ รองรับสังคมสูงวัย มอบหุน่ ยนต์
ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู Robot-Mediated Motor Therapy
ให้กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และโรงพยาบาลกลาง เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว โดยมี ศ.นพ.
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี  ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการแผนงาน รศ.พญ.
กฤษณา พิรเวช กลุ่มพันธกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
น.ส.ปราณี แหวนทองค�ำ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้แทนมอบหุ่นยนต์
พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน

เปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 103 อาคาร
เฉลิ ม ราชกุ ม ารี 60 พรรษา รศ.ดร.ณัฐ ชา ทวีแ สงสกุล ไทย
รองอธิการบดี เป็นประธานในงานเปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” (Chulalongkorn University
Technology Center: UTC)  แพลตฟอร์มในการน�ำผลงานวิจยั
และนวัตกรรมออกสูต่ ลาด โดยมี ศ.นพ.ยิง่ ยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อ�ำนวยการศูนย์ UTC จุฬาฯ บรรยายเรื่อง
“CU Deep Tech Disruption: A Time for Action” จากนั้น
เป็นการบรรยายและเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนานิสิตสัตวแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ณ ห้องประชุม ชั้น 5
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี ศักดิ์ค�ำดวง คณบดี  คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ น.สพ.จดล สุวรรณฤทธิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการให้ความรูท้ างโภชนาการและการพัฒนานิสติ สัตวแพทย์
เพือ่ ให้สตั วแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโภชนาการ
ที่ถูกต้อง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
โรคต่าง ๆ ท�ำให้เกิดประสิทธิผลในการวางแผนการรักษาและรักษาสุขภาพที่ดี
แก่สุนัขและแมวต่อไป
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โครงการ “นิเทศนิทัศน์ นิทัศน์นิเทศ” ครั้งที่ 1
คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าฯ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
สระบุรี จัดโครงการ “นิเทศนิทศั น์ นิทศั น์นเิ ทศ ครัง้ ที่ 1: การสือ่ สาร
ภายในตนเองกับการพัฒนาทักษะชีวติ ” เมือ่ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม
2562 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้อ
อาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

นิทรรศการ “Class-Clay & Glass International Exhibition 2019”
ส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และหน่วยปฏิบัติการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก) ภาควิชานฤมิต
ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ “Class-Clay
& Glass International Exhibition 2019” ผลงานด้านเซรามิก
และแก้วของศิลปินระดับโลกและคณาจารย์ทั้งไทยและนานาชาติ
จ�ำนวน 57 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 26 ธันวาคม 2562  
ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

สถาบันภาษา จุฬาฯ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2019

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 สถาบันภาษา จุฬาฯ และศูนย์ภาษา
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงกุง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ�ำปี
2019 ในหัวข้อ “International Conference on Pedagogies for
Content and Language Integrated Learning (CLIL)” ณ หอประชุม
นานาชาติมหาวิทยาลัยเฉิงกุง ประเทศไต้หวัน ในงานมีการเสนอผลงานวิจยั
ทั้งจากนักวิชาการและทีมวิจัยของยุโรป ไต้หวันและไทย มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมกว่า 240 คน

นิทรรศการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 25 ปี
อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก
เยือนจุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1
ส� ำ นั ก งานวิ ท ยทรัพยากร จุฬาฯ H.E. Mr. Marek Libřický
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจ�ำประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดนิทรรศการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีทวี่ าตซลัฟ
ฮาเวล อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก มาเยือนจุฬาฯ
เพือ่ รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2537 จัดโดยจุฬาฯ ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจ�ำประเทศไทย ระหว่างวันที่
25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562  ภายในงานมีงานเปิดตัว
หนังสือแปลเรือ่ ง “จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ
ฮาเวล” และการจัดเสวนาหัวข้อ “อยู่ในความจริงท่ามกลาง
ความลวง: ชีวิตและแนวคิดของวาตซลัฟ ฮาเวล”
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ประชุมชี้แจงการด�ำเนินการโครงการ
		
ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 701
อาคารเฉลิ ม ราชกุ ม ารี 60 พรรษา ส� ำ นั ก บริ ห ารวิ ช าการ
จัดประชุมชี้แจงการด�ำเนินการโครงการทุนการศึกษาแก่
ชาวต่างประเทศ โดยเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องจาก 20 ส่วนงาน
จ�ำนวน 90 คน เข้าร่วมประชุม

สัมมนาเจาะลึกอสังหาฯ สูงวัยแดนปลาดิบ
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 14 ธั น วาคม 2562 ณ ห้ อ ง 329 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
“อสั ง หาฯ สู ง วั ย แดนปลาดิ บ ” พร้ อ มงานตลาดนั ด อุ ป กรณ์ ผู ้ สู ง อายุ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการผู้สูงอายุตามแนวคิดของ
ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมสินค้าและอุปกรณ์
เพื่อสูงอายุ มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

อบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง InfoGraphic Pocket
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
ส�ำนักวิทยทรัพยากร ดร.บรรพต สร้อยศรี รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฎิบตั ิ
การวิชาชีพโสตทัศน์ศึกษา เรื่อง “InfoGraphic Pocket” เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงาน infographic สามารถผลิต
infographic โดยใช้ Application มาปรับใช้กับงานอื่นๆได้

หลักสูตร “เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ”

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
ณ ศาลาพระเกี้ ย ว คุ ณ นุ ษ รา ปานกรด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นประธานเปิดหลักสูตร “เติมหัวใจให้เป็น
จุ ฬ าฯ” CHULA Newcomers เรื่ อ ง
“Basic Life Support การปฐมพยาบาล
และการช่วยชีวิตพื้นฐานแลนโยบายความ
ปลอดภัย” โดยมี อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาฯ และ
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นวิทยากร
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กิจกรรม “วันภูมิพล”
ณ โครงการพัฒนาที่ดิน
จุฬาฯ สระบุรี
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วันภูมิพล”
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี ต.ช�ำผักแพว
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพือ่ ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีการมอบสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และโรงเรียนวัดขอนหอม จากนั้นประชาคมจุฬาฯ
ร่วมกันปลูกต้นจามจุรี ต้นยางนา และหญ้าแฝก และการบริจาคสิ่งของแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดสระบุรี

งาน Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น�้ำ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม สถานีวิทยุ
แห่งจุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “Envi mission
ปี ที่ 1 ตอนวั ฒ นธรรมรั ก ษ์ น�้ ำ ” เพื่อเพิ่มทักษะ
ให้เยาวชนไทยเกิดความเข้าใจในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และทรัพยากรน�้ำ  ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างคุ้มค่า โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร
ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี และ ศ.ดร.สุพจน์ เตช
วรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการน�ำเสนอโครงการต่างๆ

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 213
ร้อยปีคีตาจารย์ ‘ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์”
ส�ำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีทจี่ ฬุ าฯ จุฬาวาทิต ครัง้ ที่ 213
ร้อยปีคีตาจารย์ “ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี
อาคารศิลปวัฒนธรรม

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรนิ ธร ครัง้ ที่ 10
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรี
สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ สถาบัน
ขงจื่อแห่งจุฬาฯ จัดโครงการประกวด
สุนทรพจน์ ภาษาจีนสิรนิ ธร ครัง้ ที่ 10
ในหัวข้อ “ความผูกพันไทยจีน ภาษา
จีนเชื่อมสัมพันธ์” เนื่องในโอกาสที่
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ทู ล เกล้ า ฯ
ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์  “รัฐมิตราภรณ์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในวาระ
ครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รศ.ดร.เมี่ยว หรง ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ เป็นประธานในงาน
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จุฬาฯ
ต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย
“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต
รองอธิการบดี ต้อนรับ Ms. Elaine Tan, Executive Director
of ASEAN Foundation ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ
เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ Empowering Youth Across ASEAN
2020 (EYAA 2020)

ศศินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมจิ

เมือ่ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ศ.เอียน เฟนวิค ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ลงนามร่วมกับ ศ. โยชิมูระ
โคจิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
เพื่ อ ร่ ว มมื อ โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา และข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ของคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน

ทิม คุก ซีอีโอ แอปเปิล เยือนสาธิตจุฬาฯ
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 13 ธั น วาคม
2562 ทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เดินทางมา
เยี่ยมชมการเรียนการสอนที่โรงเรียน
สาธิ ต จุ ฬ าฯ ฝ่ า ยประถม โดยซี อี โ อ
ของแอปเปิลได้ทวิตเตอร์ข้อความกล่าว
ชื่นชมนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่ทันสมัยได้อย่างดียิ่ง

แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019”
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ชั้ น G ศู น ย์ ก ารค้ า จามจุ รี ส แควร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดแถลง
ข่ า วการจั ด งาน “Thailand Halal
Assembly 2019” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน
ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

รอบรั้วจามจุรี
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นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ 33rd
IADR-SEA Annual Scientific Meeting ซึ่งจัดร่วมกับ The 4th meeting of IADR- Asia Pacific region เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ เมือง Brisbane ประเทศ Australia

นิสิต BBA จุฬาฯ
ชนะเลิศการแข่งขัน Case
ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา
ที ม นิ สิ ต BBA คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าฯ
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจ ในงาน AIBC Alberta
International Business Competition ปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ณ เมือง Jasper รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา

นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวด
ออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

น.ส.ชนิดาภา สว่างวโรรส นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดออกแบบลาย
ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย” ในพิ้นที่จุฬาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดภายใต้โครงการ CU NEX เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตในการ
สร้างอัตลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พิธีมอบรางวัลรถยนต์ สลากกาชาดจุฬาฯ ประจ�ำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรถยนต์แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก
สลากกาชาดจุฬาฯ ประจ�ำปี 2562 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด�ำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ปี 2562
ร่วมแสดงความยินดี
อ.สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึง่ ได้รบั รางวัลที่ 1
รถยนต์ Mercedes-Benz GLA 200 Urban เปิดเผยว่า ซือ้ สลากกาชาดจุฬาฯ
เพียงใบเดียวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คิดว่าตนเองโชคดีมากที่ถูกรางวัลที่ 1
ที่ผ่านมาไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆ มาก่อน สลากกาชาดจุฬาฯ ซื้อเป็นประจ�ำทุกปี
เพราะหวั ง ว่ า จะมี ส ่ ว นช่ ว ยสภากาชาดไทยในการเหลื อ ผู ้ ทุ ก ข์ ย ากที่ เ จ็ บ ไข้
ได้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจซื้อสลากกาชาดจุฬาฯ กันมากๆ
ซื้อแล้วเป็นความสุขใจ เป็นการสร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
คุณสังวาน เกิดแก้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ซึ่งได้รางวัลที่ 2 รถยนต์ Mazda 2 Sedan 1.3 High กล่าวว่า ตนซื้อสลาก
กาชาดจุฬาฯ จ�ำนวน 4 ใบจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รู้สึกดีใจมากที่เป็นผู้โชคดี
ได้ รั บ รางวั ล ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น ครั้ ง แรกที่ ถู ก รางวั ล ใหญ่ เ ช่ น นี้ ตนอุ ด หนุ น
สลากกาชาดจุฬาฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพราะสลากกาชาดจุฬาฯ มีส่วนช่วย
สภากาชาดไทยในการสร้างประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นๆ ในสังคม  

		 คุณณรงค์ฤทธิ์ อยู่ดี ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3 รถกระบะ Toyota Hilux
Revo Standard Cab 4X2 2.4J   กล่าวว่า ซื้อสลากกาชาดจุฬาฯ ทุกปี
จากที่ท�ำงานคือ อสมท. ปีนี้ซื้อสลากกาชาดจ�ำนวน 2 ใบ ปกติไม่เคยถูกรางวัล
ใดๆ มาก่อน ปีนี้ถือว่าโชคดี รู้สึกดีใจมาก อยากเชิญชวนให้ซื้อสลากกาชาด
จุฬาฯ เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนสภากาชาดไทย

คุณธนัท บุรฉัตรเจริญกุล ซึ่งได้รับรางวัลที่ 4 รถยนต์ Suzuki Swift GL
CVT เผยว่า ตนซื้อสลากาชาดจุฬาฯ จ�ำนวน 50 ใบ ทั้งจากที่จามจุรีสแควร์
ระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และอาคารวิทยกิตติ์ ไม่คาดหวังว่าจะถูกรางวัล
รถยนต์ เมื่อปีที่แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้ายมาแล้ว อยากเชิญชวนชาวจุฬาฯ มาซื้อ
สลากกาชาดจุฬาฯ ซึ่งเป็นการท�ำบุญช่วยเหลือสภากาชาดไทยและสังคม

