
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาท่ีดิน จุฬาฯ  จ.สระบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี ๒๕๕๕

เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาฯ จ.สระบุร ี โดยมีนายกสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ
ซึ่งใช้เต็มพื้นที่ ๓,๒๙๖ ไร่เศษ เป็นพื้นที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ป่าสงวน ๒,๖๓๒ ไร่ และจากมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ จำนวน ๖๖๔ ไร่เศษ
โดยแบ่งเป็นเขตอนุรักษ์ บริการการศึกษาและวิจัย บริหารจัดการ ท่ีพักอาศัย
นันทนาการและออกกำลงักาย มหาวิทยาลัยได้จัดวางระบบสาธารณปูโภค
ต่าง ๆ  อย่างสมบูรณ์ หลังจากน้ันเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า
และกรณีสาธิตกิจกรรมการพฒันาพ้ืนท่ี การเรียนการสอน การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ งานวิจัยสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมจุฬาฯ เพื่อชาวสระบุรี กิจกรรม
ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ ทรงซักถามและ
พระราชทานพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อส่วนงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ
สระบุรีด้วย

 จุฬาฯ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕
ในวันพฤหัสบดีที ่ ๑๑ และศุกร์ที ่ ๑๒ กรกฎาคมนี ้ เพื ่อความสะดวก
ของบัณฑิตและผู้ปกครอง และผู้สัญจรท่ัวไป มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือ
ไม่นำรถเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยผู้มาร่วมงานสามารถนำรถมาจอด
บริเวณลานจอดรถต่างๆ ๙ จุด รอบจุฬาฯ หรือใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาฯ
๒ สายท่ีเปิดให้บริการฟรี

อนึ ่งในวันถ่ายภาพหมู ่บ ัณฑิตและพิธีพระราชทานปริญญา
จะเปิดเฉพาะประตูทางเท้าให้ผ่านเข้าออกในทกุประตู และอนุญาตเฉพาะรถ
ที่มีตราติดรถยนต์ของบุคลากรและบัตรอนุญาตพิเศษสำหรับพิธีนี้เท่านั้น
                                          (ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.chula.ac.th)

ท้ังนีน้ายกสภามหาวทิยาลยั และคณะผูบ้รหิารไดร้ว่มกนัปลกูปา่
มเหสักข์เฉลิมพระเกียรติร่วมกันด้วย

พิธีลงนามความร่วมมือและ
แถลงข่าว "โครงการ WiFi4CU"

 เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารจามจุรี ๔
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าว
โครงการ WiFi4CU เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาฯ ครอบคลุม
พ้ืนท่ีการให้บริการเครือข่ายไร้สายในแนวราบท้ังหมด ซ่ึงจะทำให้นิสิตและบุคลากร
รวมท้ังบุคคลภายนอกสามารถใชง้านระบบเครอืข่ายไร้สายของมหาวทิยาลัย
ได้อย่างทั่วถึง ตอบสนองการเป็น Digital University ของจุฬาฯ
ตามยุทธศาสตร์ "คล่องตัว" ของจุฬาฯ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) บมจ.ทีโอที
และบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการ WiFi4CU



คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ได้รับรางวัล "ระฆังทอง"
(บุคคลดีเด่นแห่งปี)  ประจำปี ๒๕๕๖

น.ส.แพร เจริญวุฒิพงศ์ น.ส.ภัทร์ลภา นากาโอะ น.ส.ศุภร เหล่าทรัพย์เพ่ิมพูล
และ น.ส.สาธินี ถิระศุภะ นิสิตภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FoSTAT-Nestle่ Quiz Bowl ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน
ท้ังส้ิน ๖๓ สถาบัน นิสิตท้ังส่ีสำเร็จการศกึษาและจะเขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตรในเดอืน
กรกฎาคมน้ี โดยมี อ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

สำหรับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง - สาม ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยมหิดล  ตามลำดับ  ท้ังน้ี ทีมนิสิตจากจุฬาฯ ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแขง่ขัน
ASEAN Undergraduate Quiz Bowl 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้จุฬาฯเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับรางวัล
ชนะเลศิจากการแขง่ขนัรายการนีติ้ดต่อกนัยาวนานทีส่ดุถงึ ๕ สมยัซ้อน ระหวา่งป ี๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน FoSTAT-Nestle่ Quiz Bowl 2013

ศ.นพ.สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล  คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ได้รับรางวัลระฆังทอง
(บุคคลดีเด่นแห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๖ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(สว.นท.) ในฐานะที่เป็นผู ้มีผลงานการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานวิชาชีพที ่ประสบความสำเร็จ เกื ้อกูล
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นที ่ประจักษ์แก่สาธารณะ โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายอำพล
เสนาณรงค ์องคมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

      องค์การบร ิหารสโมสรนิส ิตจ ุฬาฯ จัดการประชุม
ผู ้นำนิสิตนักศึกษาแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ (ASEAN
Student Leaders Forum 2013)  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมี  ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี
เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชมุช้ัน ๙ อาคารมหาจกัรสิีรินธร คณะอักษรศาสตร ์  จากนัน้มีการปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ "The Importance of Students in the
Establishment of ASEAN" โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

การประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษาแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖

"สมเด็จพระสวิรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย"
วันศุกร์ท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเป็นประธาน

การประชุมวิชาการเรื่อง "สมเด็จพระสวิรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษา
ของสตรีไทย" ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เน่ืองในวโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ และการได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ
ของโลกจากทีป่ระชุมใหญ่ UNESCO และครบรอบ ๕๖ ปีแห่งการสถาปนาคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ

ท้ังน้ีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดปาฐกถา ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา การประชุมวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืนๆเน่ืองในโอกาสคลา้ยวันสถาปนาคณะ ๑๐ กรกฏาคมด้วย
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