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	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 16	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้อง	 111	 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์	 ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 นายกสภา

มหาวิทยาลัย	 เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย  ์

แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ	3	ท่าน	ผู้สร้างสรรค์ผลงานอนัโดดเด่น	 

มเีกยีรตปิระวตั	ิและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	ได้แก่

	 –	รศ.ดร.อรรจน์	เศรษฐบตุร	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อาจารย์

แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

	 –	ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ	ธรรมรักษ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	อาจารย์

แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 –	ศ.ทญ.ดร.สดุาดวง	กฤษฎาพงษ์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	อาจารย์

แบบอย่างสาขารับใช้สังคม

สภาคณาจารย์จฬุาฯ  
ประกาศเกยีรตคิณุอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จฬุาฯ  

ประจ�าปี 2562
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สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า 

 กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงบาตร 

ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

ครบ 103 ปี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	3	มกราคม	2563	สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ 

ไปยังคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลทรงบาตร	 ร่วมกับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย	 ผู ้บริหารคณะอักษรศาสตร	์

คณาจารย์	บคุลากร	นิสติเก่า	และนิสติปัจจุบนั	

เ น่ืองในโอกาสคล ้ายวันสถาปนาคณะ 

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 103 ปี

	 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 

เมื่อปี	 2516	 ทรงส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตร	ีสาขาวชิาประวตัศิาสตร์	และระดบั

ปรญิญาโท	สาขาวชิาบาล-ีสนัสกฤต	ทรงเสนอ

วิทยานิพนธ์เร่ือง	 ทศบารมีในพุทธศาสนา

เถรวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ 

 ทรงบาตรต้อนรับปีใหม่ 2563  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ์

	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	เสด็จฯ	ไปทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศล และทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

	 ในการนี้	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กุมารีทรงมีพระราชด�ารัสพระราชทานพรปีใหม่	 2563	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร	

คณาจารย	์ แพทย	์ พยาบาล	 นิสิตแพทย	์ บุคลากร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ สภากาชาดไทย	 

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ		และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน



รอบร้ัวจามจุรีP 4

พธิที�าบญุตกับาตรเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

	 เมื่อวันอังคารที่	7	มกราคม	2563	ณ	ศาลาพระเกี้ยว	

ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นประธานในพิธีท�าบุญ

ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดศีรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า

เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เน่ืองในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2563	 โดยมีอาจารย์	 บุคลากร	และ

นิสิตร่วมตักบาตรเป็นจ�านวนมาก

พิธตัีกบาตรเนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ 2563

	 เมื่อวันพุธที่	 8	 มกราคม	 2563	 

ณ	ลานพระศรีมหาโพธ์ิ	หน้าอาคารจามจรีุ	4	

ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 นายก

สภามหาวทิยาลยั	เป็นประธานในพธีิท�าบญุ

ตักบาตร	 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

คณาจารย์	บคุลากร	และนิสติจุฬาฯ	 เน่ืองใน 

โอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563	จากนั้น

ได้ให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
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การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นอธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 – 2567

	 เมื่อวันศุกร์ที่	17	มกราคม	2563	

ณ	 ห้องประชุม	 101	 อาคารประชุมสุข	 

อาชวอ� า รุง	 คณะครุศาสตร ์ 	 จุฬาฯ 

สภาคณาจารย์	 จุฬาฯ	 จัดเวทีการแสดง

วิสัยทัศน ์ของผู ้ที่ ได ้ รับการเสนอชื่อ 

เป็นผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

จุฬาฯ ปี 2563 – 2567 ในนาม “สภา

คณาจารย์”	 รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการ

เสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ	 พ.ศ. 

2563	 –	 2567	 เรียงตามล�าดับการแสดงวิสัยทัศน	์

ได้แก่	 รศ.ดร.พส	ุ เดชะรินทร์ ศ.นพ.สทุธิพงศ์	 วชัรสนิธุ	

ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	และรศ.ดร.เอก	ตั้งทรัพย์

วัฒนา

จฬุาฯ จดังาน“จุฬาฯพบส่ือมวลชน” (CU Meet the Press)
	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 24	

มกราคม	2563	ณ	ห้อง	111	

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	จุฬาฯ	 

จัดงาน “จุฬาฯพบส่ือ มวลชน” 

(CU Meet the Press)	โดยมี	

ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	

อธิการบด	ีเป็นประธานในงาน	

เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้บรหิารมหาวทิยาลยั	

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชา	

สัมพันธ ์ ของจุฬาฯ	 กับสื่ อมวลชน	 

ทุกแขนง	รวมทั้งน�าเสนอโครงการต่างๆ	

ของจุฬาฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	

Development	 Goals	 :	 SDGs)	 ของ

สหประชาชาต	ิ(UN)	มผู้ีบรหิาร	คณาจารย์	

บคุลากรจากเครือข่ายวชิาชพีประชาสมัพนัธ์		

และสื่อมวลชนมาร่วมงานจ�านวนมาก
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จุฬาฯ ร่วมมือ วช.  

สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

	 เมือ่วนัองัคารที	่14	มกราคม	2563	

ณ	ห้องประชมุ	105	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์		

ศ.ดร.บณัฑติ		เอือ้อาภรณ์	อธิการบดจีฬุาฯ	

และ	ศ.นพ.สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	เลขาธิการ

คณะกรรมการวิ จัยแห ่ งชาติ	 (วช . ) 

ลงนามความร่วมมอืระหว่างจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ ในการสนับสนุนทุนปริญญา

เอกศักยภาพสูง ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (C2F)	โดยมี	

ดร.วิภารัตน์	ดีอ่อง	รองผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	และ	ศ.นพ.เกียรติ	รักษ์รุ่งธรรม	รองอธิการบดีจุฬาฯ	ร่วมเป็นพยานการลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการทันตกรรม 

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 13	 ธันวาคม	 2562	 

ณ	 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคน

พิการบ้านราชาวดี	 (ชาย)	 จ.นนทบุรี	 คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดพิธีลงบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการทันตกรรม

เพื่อผู้รับบริการในความอุปการะของกรม 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 

โดยม	ีผศ.ทพ.ดร.สชุติ	พลูทอง	คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์	และนางธนาภรณ์	พรมสวุรรณ	อธิบดกีรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	 

ร่วมลงนามความร่วมมอืในคร้ังน้ี

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดน่าน

 เมื่อวันจันทร์ที่	 16	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ 

ผริตเดช	ศาลากลางจังหวัดน่าน	นายวรกิตติ	ศรีทิพากร	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	

และ	 ศ.นพ.ดร.นรินทร์	 หิรัญสุทธิกุล	 รองอธิการบดีจุฬาฯ	 เป็นประธานในพิธี 

ลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับจังหวัดน่าน โดยน�า

องค์ความรู้ไปพฒันาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	ให้เกิดความเข้มแขง็และสามารถ

พัฒนาจังหวัดน่านได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด	 โดยมี	 รศ.น.สพ.ดร.

กฤษ	องัคนาพร	ผู้ช่วยอธิการบดจุีฬาฯ	และนายวรีพงศ์	ฤทธ์ิรอด	หัวหน้าส�านักงาน

จังหวัดน่าน	ร่วมลงนามเป็นพยาน

นักกฬีาจฬุาฯ กบัการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ท่ี 47

นิสิตนักกีฬาจุฬาฯ	ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	 และรับฟัง

โอวาทจาก	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	ในโอกาสที่เข้าร่วม

การแข่งขนักีฬามหาวทิยาลัยฯ คร้ังที ่47 “รอบมหกรรม”	ระหว่าง

วันที่	10	-	19	มกราคม	2562	ที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ทั้งนี้ขอขอบคุณ

บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ได้มอบน�้าดื่ม	 จ�านวน	

14,400	ขวด	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย	ในครั้งนี้
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จุฬาฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการ

	 เมื่อวันพุธที่	22	มกราคม	2563		ณ	ห้องรับรองชั้น	7	

อาคารจามจุรี	4	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดีจุฬาฯ	ให้การ

ต้อนรับ Prof. Mien-Chie Hung, President, China Medical 

University เเละ Dr. Liang-Yo Yang, DVM, Dean, Office 

of Global Affairs and College of Medicine	ซึ่งมาเยือน

จุฬาฯ	เพือ่หารอืเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมอืกับ

จุฬาฯ	และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

จุฬาฯ กระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเยอรมนี

	 เมื่ อ วั นศุ กร ์ ที่ 	 10 	 มกราคม	 2563 

ณ	ห้องประชมุส�านักบรหิารวรัิชกิจฯ	อาคารเฉลมิราชกุมาร	ี

60	พรรษา	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	ให้การ

ต้อนรับ Prof Dr.Thomas Hofmann, President 

Technical University of Munich ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์	 และ 

หารือเกี่ยวกับการร่วมท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ National 

Chengchi University

	 เมื่อวันพุธที่	25	ธันวาคม	2562			ณ		ห้องประชุมชั้น	18	

อาคารเฉลิมราชกุมารี	 60	 พรรษา	 ศ.ด ร.พิรงรอง	 รามสูต	 

รองอธิการบดี	 ให้การต้อนรับ Prof. Ming-Cheng Kuo, 

President, National Chengchi Uni versity ประเทศ

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะ	 ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ	 เพื่อหารือ

เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางการศึกษา

จฬุาฯ แลกเปล่ียนความร่วมมอื

กบัมหาวิทยาลัยจากจนี

	 เมื่อวันพุธที่	25	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุมส�านักบริหาร

วิรัชกิจฯ	 อาคารเฉลิมราชกุมารี	 60	 พรรษา	 ศ.ดร.พิรงรอง	 รามสูต	

รองอธิการบดีจุฬาฯ	ให้การต้อนรับ Prof. Jiao Xinan, President 

of Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เพื่อหารือเก่ียวกับสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	 ด้านการ

แลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์	การวิจัย	และทุนวิจัยนานาชาติ
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กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13 : ครูสร้างคน คนสร้างครู”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	

2563		ณ	ลานหน้าอาคารจามจุรสีแควร์	

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	ร่วมกับวัดพระราม	9	

กาญจนาภิเษก	 และส�านักงานจัดการ

ทรัพย์สิน	จุฬาฯ	จัดกิจกรรม “ใส่บาตร

หนังสือ ครั้งที่  13: ครูสร ้างคน  

คนสร้างคร”ู	เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 โดยม	ี

ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นผู้กล่าวเปิดงาน	ในงาน

มีพิธีท�าบุญใส่บาตรหนังสือแด่พระสงฆ์และสามเณร	 จ�านวน	 

69		รูป		ซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	

GenEd Fair 2020” สร้างศักยภาพนิสิตรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

	 เมื่อวันที่	6	–	7	มกราคม	2563	ณ	ชั้น	G	ศูนย์การค้า

สามย่าน	 มิตรทาวน์	 ศูนย์การศึกษาทั่วไป	 จุฬาฯ	 จัดงาน 

GenEd Fair 2020 ภายใต้แนวคิด	Time	to	Change	โดย

มี	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน	เพื่อให้นิสิตปริญญาตรีของจุฬาฯ	และผู้สนใจ

ได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 

21	 แนะแนวรายวิชาการศึกษาทั่วไป	 (GenEd)	 ที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกิจกรรมของ	GenEd	ในอนาคต	

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

	 เมื่อวันพุธที่	22	มกราคม	2563	ณ	นิทรรศสถาน	อาคารศิลปวัฒนธรรม	จุฬาฯ		ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8	 แสดงผลงานศิลปะหลากหลายทั้งงานจิตรกรรม	ภาพพิมพ์	 ภาพถ่าย	 สื่อผสม	 เซรามิก	

ออกแบบเคร่ืองประดับและงานเย็บปัก	 สร้างสรรค์โดยผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรจุฬาฯ	 นิทรรศการ	 “ทัศน์	 ทัศน์	 ทัศน์”	 ครั้งที่	 8		 

จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้	–	28	กุมภาพันธ์	2563		ณ	นิทรรศสถาน	อาคารศิลปวัฒนธรรม	จุฬาฯ	
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เสวนาเฉลิมพระเกียรติ 

 “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

	 เมือ่วนัพธุที	่15	มกราคม	2563	ณ	ห้อง	105	อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์	 มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ	 จัดการเสวนา

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ 

“ทัว่โลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมนิทรภิบาลเกียรตเิกริกไกร” 

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 พระเกียรติคุณที่องค์การ

ระหว่างประเทศถวายราชสดุดี	 รวมทั้งน�าข้อมูลที่ได้จาก 

การเสวนาไปปฏิบัติใช้ตามพระราชปณิธาน	 โดยมี	 ศ.ดร.

บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	เป็นผู้กล่าวเปิดงาน	

ประชุมขับเคลื่อนพลังสรรค์สร้าง 

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยยั่งยืน จุฬาฯ

	 เมื่อวันที่	 7	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุม	 701	 อาคารเฉลิมราชกุมารี	 60	 พรรษา	 

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	จุฬาฯ	และศนูย์ความปลอดภัย	

อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	จุฬาฯ		จัดการประชมุรับฟังความคดิเห็นเพือ่ขบัเคล่ือนพลังสรรค์

สร้างยทุธศาสตร์ความปลอดภัยยัง่ยนื จุฬาฯ เพือ่รับฟังความคดิเห็นในการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์

ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 จุฬาฯ	 พ.ศ.	 2565-2569	 

โดยมี	ศ.ดร.บุญไชย	สถิตมั่นในธรรม	รองอธิการบดี	เป็นประธาน	

ประชุมช้ีแจงเรือ่งหลกัเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรบัรางวัลเลิศรฐั

	 เมื่อวันอังคารที่ 	 24	 ธันวาคม	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	พูนทรัพย์	นพวงศ์	ณ	อยุธยา	ชั้น	3	

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย	 คณะครุศาสตร์	

ศ.นพ.นรินทร์	 หิรัญสทุธิกุล	รองอธิการบด	ี เป็นประธาน	 

เปิดการประชมุชีแ้จงเร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทาง

การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี	 2563	 

โดยมีคุณทศพร	 จันทมงคลเลิศ	 ที่ปรึกษาโครงการ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(ก.พ.ร.)	เป็นวิทยากร	

ประชุมรับฟังความคิดเห็น  

โครงการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน�้า

	 เมื่อวันศุกร์ที่	13	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุมใหญ่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 (สทนช.)	 ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ 

แห่งจุฬาฯ	จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขการคิดค่าน�้า และจัดท�ากฎหมายล�าดับรองตามกฎหมายว่าด้วย

ทรัพยากรน�้า (หมวด 4 การจัดสรรน�้าและการใช้น�้า)” ครั้งที่ 2	โดยมี	ผศ.ดร.

อกัษรา	พฤทธิวทิยา	ภาควชิาวศิวกรรมแหล่งน�า้	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ	หัวหน้า

โครงการวิจัย	พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย	ร่วมน�าเสนอภาพรวมการด�าเนินโครงการฯ	
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“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

	 เมื่อวันอังคารที่	 21	 มกราคม	 2563	ณ	 โรมแรม	 

รามาการ์เด้นส์	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดี	 

เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีมอบรางวัลโครงการ

แบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน 

ให ้ กับสถาบันอุดมศึกษาเป ็นพี่ เลี้ยงโรงเรียนประจ�า

ปีงบประมาณ	 2562	 โดยมีผู้บริหารคณาจารย์จากสถาบัน

อุดมศึกษาในเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนบน	ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	ครนัูกเรยีน	ร่วมงานจ�านวนมาก

มอบประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma ครั้งที่ 4

	 เมือ่วนัศกุร์	ที	่10	มกราคม	2563	Prof.	Ian	

Fenwick	 ผู้อ�านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์แห่งจุฬาฯ	เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม Beta 

Gamma Sigma  (BGS) คร้ังที ่4	ให้กับนิสติ	นิสติเก่า	

ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ	 

โดยมี	Mr.Aung	Kyaw	Moe	Founder	and	Group	

CEO,	 2C2P	 และคุณลิสา	 เลิศไพบูลย์	 Chief	 of	

Alumni	 Engagement,	 Sasin	 School	 of	

Management	เป็นผู้มอบ	

 จิตอาสาพระราชทาน แจกอาหารฮาลาล 

	 เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2562	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	สถาบัน

มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	อหิม่าม	33	มสัยดิ	ชมุชนมสุลมิยานนาวา	

ชุมชนมุสลิมพญาไท	ชุมชนมุสลิมร่มเกล้า	และชุมชนมุสลิมอีกหลายแห่งริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	 เข้าร่วมกิจกรรม “ท�าความดี จิตอาสา” ให้บริการอาหารฮาลาล 

แก่ประชาชนที่มาชมพระราชพิธีเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	 โดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พ.ศ.	2562

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 3	มกราคม	2563	ณ	หอแสดงดนตรี	อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ	ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	จัดรายการฟังดนตรี 

ทีจุ่ฬาฯ “ล�าน�าล้านนา” โดยวงดนตรจุีฬาฯ เชมเบอร์ (Chulalongkorn	University	Chamber	Ensemble)	 โดยมคีณุคณุศโิรวฒิุ	 ศรีนิเทศวาทิน	 

เป็นผู้อ�านวยเพลง
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นิสิต BBA จุฬาฯ 

 ชนะเลิศการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติที่แคนาดา

 

บัญชี จฬุาฯ ชนะการแข่งขนั Thailand Accounting Challenge 2020 ครัง้ท่ี 8

	 นิสติภาควชิาการบญัช	ีคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญช	ีจุฬาฯ	ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัการ

ตอบค�าถามทางการบัญชี ระดับประเทศ คร้ังที่ 8 

ประจ�าปี 2563	(Thailand	Accounting	Challenge	

2020)	จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	

โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้นับเป็นครั้งที่	 6	 จาก

การแข่งขัน	8	ครั้งที่ผ่านมา

	 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 หลักสูตรนานาชาติ	 (BBA)	 คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาฯ	คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AIBC 

Alberta International Business Competition 2019	ซึง่เป็นการแข่งขนั

กรณศีกึษาธุรกิจระดบันานาชาตริายการส�าคญั	ทีเ่มอืงแจสเปอร์	รัฐอลัเบอร์ตา	

ประเทศแคนาดา

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยท่ีออสเตรเลีย

	 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ชั้นปีที่	 6	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุม

วิชาการ 33
rd
 IADR-SEA Annual Scientific Meeting 

ซึ่งจัดร่วมกับ	The	4
th
	meeting	of	IADR-	Asia	Pacific	

region	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2562		ณ	เมือง	Brisbane	

ประเทศ	Australia

	 เมือ่วนัจันทร์ที	่27	มกราคม	2563	ณ	ห้องประชมุนานาชาต	ิชัน้	2	อาคาร

สถาบัน	 3	 ศ.ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 เป็นประธานเปิด 

การประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน	 จัดโดยวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข	 เพื่อทบทวนระบบการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าในระดับ

โลก	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ

สร้างสภาวะแวดล้อมทางวชิาการ	และเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างผู้แทน

ของมหาวิทยาลัยในเอเซีย

ประชุมวิชาการ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน


