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เปิดตัว CU NEX Application 

 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และคุณขัตติยา อินทรวิชัย 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสกิรไทย ร่วมเป็นประธาน ในงานแถลงข่าวการเปิดตัว  

CU NEX Application โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารกสกิรไทย เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าร้าน  

Line Village ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน  

  CU NEX Application เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งคุณภาพการเรียนการสอน การท�างานของบุคลากร การพัฒนา

องค์ความรู้ วิถีชีวิต ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่รองรับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิต 

พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่โลกการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล พร้อมขับเคลื่อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งทศวรรษใหม่
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เสวนาธรรมเรื่อง 

 “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  

ร่วมกับส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเสวนาธรรม

เร่ือง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู ้วิชา จริงหรือ ?” เมื่อวันพุธที่  

20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.ดร. 

ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองกรรมการผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  

เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากน้ันมีการปาฐกถาน�าเรื่อง “การสร้างปัญญาด้วย

การอ่านหนังสือ” โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการเสวนาธรรมเร่ือง 

“Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?” โดยพระสิทธิโชค ส้มโอหวาน (ส.ส.สิทธิชโย) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ดร.ประสิทธ์ิ  

บุตรศรี ผู้อ�านวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทย ด�าเนินรายการโดย อ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร 

การแสดง  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  

 ในงานมพีธีิถวายผ้าป่าหนังสอืแบบย่อ ในโครงการท�าบญุทอดผ้าป่าหนังสอืส�านักพมิพ์แห่งจุฬาฯ มอบหนังสอืให้กับห้องสมดุมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 น�ากล่าวโดยเภสัชกร สุรพล  ไกรสราวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา

และประเพณี  ธรรมสถานจุฬาฯ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินท�าบุญทอดผ้าป่าหนังสือในคร้ังน้ี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ 

งานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และส่งมอบความรู้สู่สังคม ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักพิมพ ์

แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3269 www.ChulaPress.com
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ต้อนรับผู้บริหาร Hanban

 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธาน

ต้อนรับ Prof Yu Yunfeng, Deputy Chief Exccutive Hanban ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเก่ียวกับความร่วมมือทาง

วิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

ต้อนรับเอกอัครราชทูต 

ประเทศภูฏาน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรอง  

ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ  

ต้อนรับ H.E. Mr.Tshering DORJI เอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน 

ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน

มหกรรมบังคลาเทศ 2561

  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจ�า

ประเทศไทย ร่วมกับส�านักบริหารศลิปวฒันธรรม และศนูย์เอเชยีใต้ศกึษา 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาฯ จดัการแสดงและนิทรรศการในงาน “มหกรรม

บงัคลาเทศ 2561” (Bangladesh Development Fair 2018)  ระหว่าง

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ลานพิพิธศิลป์ จุฬาฯ โดยมี H.E. Saida 

Muna Tasneem เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนบงัคลาเทศประจ�า

ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

21 มิถุนายน 2561 
งาน “วันโยคะสากล ครั้งที ่4”

 ศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสถานทูตอินเดียประจ�าประเทศไทยจัดงาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 4” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 

2561 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  โดยมี ายบัควันท์ ซิงห์ บิชนอย เอกอัครราชทูต

อนิเดยีประจ�าประเทศไทย ศ.ดร.พริงรอง รามสตู รองอธิการบด ีจุฬาฯ ร่วมในพธีิเปิดงาน ทัง้น้ีองค์การสหประชาชาตปิระกาศให้วนัที ่21 มถุินายน

ของทุกปีเป็นวันโยคะสากล
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เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์

 เมือ่วนัพธุที ่27 มถุินายน 2561 ณ ห้องประชมุ 

105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล  

ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด 

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เขียนบทความทาง

พระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์” จัดโดยศูนย์พุทธ

ศาสน์ศึกษา จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับการเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

แถลงข่าวการประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 

 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการการ

ส่ือสารระดบัชาต ิคร้ังที ่2 ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัองัคารที ่26 มถุินายน 2561 

ณ ศูนย์ประชุม ศ.บ�ารุงสุข สีหอ�าไพ  ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยม ีศ.ดร.ปารชิาต สถาปิตานนท์ คณบดคีณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาฯ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ นิด้า และ ผศ.ดร.อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดคีณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  การประชุม

วิชาการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคมนี้ ที่ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ 

แถลงข่าว “โครงการครุศาสตร์สุจริต”

 คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ร่วมกับเครอืข่ายสจุรติไทย จัดแถลงข่าว 

“โครงการครุศาสตร์สุจริต” เพื่อสร้างวัฒนธรรมความสุจริตให้กับสังคม 

โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้และรณรงค์ปลูกจิตส�านึกอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.มานะ  

นิมติมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั และคณุกอบกุล อาภากร  

ณ อยุธยา นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ รุ่น 13 ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 

22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล  

แถลงข่าวผลงานเด่น คปก.

 ศ.ดร.พชัราวลยั วงศ์บญุสนิ วทิยาลยัประชากรศาสตร์ 

จุฬาฯ อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศของผู้เกษียณอายุชาวตะวันตกมาสู ่ประเทศไทย : 

กระบวนการตดัสนิใจความอยูด่มีสีขุ การผสมกลมกลนื และผลก

ระทบต่อพื้นที่ปลายทาง” และ น.ส.กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์ 

นักศึกษา รุ่นที่ 18 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่น 

คปก. จัดโดยส�านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) เมือ่วนั

พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช 

รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
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เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ 

เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า พร้อมด้วย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า ต้อนรับ พล.อ.อ. 

ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ 

รุ่นปี 2505 ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทศันสถาน และงานวจิยัของ

สถาบนัวจัิยทรัพยากรทางน�า้ จุฬาฯ

อบรมการติดตามและเก็บข้อมูล

การเจริญเติบโตของต้นไม้

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

ของต้นไม้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมปลูกป่าโดยใช้ 3 เทคโนโลยี 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี ผศ.ดร.

วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีคณะครู นักเรียนและสามเณร 

จากโรงเรียนสตรศีรน่ีาน และโรงเรยีนนันทบรุวีทิยาพระปริยตัธิรรม 

วัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร เข้าร่วมอบรมจ�านวน 70 คน 

อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ

 โรงพยาบาลคณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ เรื่อง “การพัฒนา

ทกัษะการเจรจาต่อรอง” 

ส�าหรบัหัวหน้าหน่วยงาน

และผู้ที่เก่ียวข้อง โดย 

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 

เป็นวทิยากร เมือ่วนัศกุร์

ที่ 15 มิถุนายน 2561  

ณ ห้องอเนกประสงค์  

ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 

9 3  คณะทั นตแพทย 

ศาสตร์ จุฬาฯ

อบรมสถติเิบ้ืองต้นส�าหรบังานวิจยั

 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “สถิติเบื้องต้นส�าหรับ

งานวิจัย” เมื่อเร็วๆนี้  ณ ห้อง 322 อาคารสถาบัน 2  

เพื่อเผยแพร่ความรู ้และให้บริการทางวิชาการ 

แก่สังคม โดยมี ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน 

เปิดการอบรม มคีณาจารย์  บคุลากรด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการ

อบรมจ�านวน 30 คน 
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เปิดตัวศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

 เมื่ อวัน เสาร ์ที่  9  

มิ ถุนายน 2561 ณ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ซ.จุฬาฯ 42 รศ.ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพ

แวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ 

(Chula UDC) เป็นประธาน 

ในงาน Open House เปิดตวั

ศนูย์ Chula UDC ซึง่รวบรวม

และพฒันาองค์ความรู ้ งานวจัิย 

นวัตกรรมท้องถิ่น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นธนาคารอุปกรณ์ และการให้ค�าปรึกษา แนะน�า เผยแพร่

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

 บรรยายพเิศษด้านแพทยศาสตรศึกษา

 ฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพเิศษด้านแพทยศาสตรศกึษา 

คร้ังที่ 3/2561 หัวข้อ “Undergraduate Medical Education at Its Best : NUS  

Experiences” โดยมี Dr.Dujeepa D Samarasekera, Director of Centre for Medical 

Education, National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine 

ประเทศสิงค์โปร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 312/3 

อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานอบรม 

ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 เมือ่วนัที ่21 - 27 มถุินายน 2561 คณาจารย์นักวจัิยจาก University of 

Veterinary & Animal Sciences เมือง Lahore ปากีสถานจ�านวน 9 คน 

เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฮาลาล และเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ 

ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดย พล.ต.ต.สุรินทร์  

ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดอบรมครั้งนี้  

อบรม “การพฒันาบุคลิกภาพ

ส�าหรบันกัประชาสัมพนัธ์”

  เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ  ห้อง 701 

อาคารเฉลมิราชกุมารี 60 พรรษา เครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

วิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ หลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับ 

นักประชาสัมพนัธ์” โดย อ.สนธยา ศรเีวยีงธวชั ผู้อ�านวยการ 

สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นวิทยากร โดยม ี

คณุธารณิ ีไชยประพาฬ ประธานเครอืข่ายวชิาชพีประชาสมัพนัธ์ 

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
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 ศนูย์บรกิารสขุภาพแห่งจฬุาฯ จัดการบรรยายในโครงการอบรมให้ความรูคู้ส่ขุภาพประจ�าปี 2561 เร่ือง “ปรับท่าวนัละนิด...ชวีติเปล่ียน” 

Good Posture…Good Life เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดยมี นพ.สัณฐิติ  

ดะห์ลัน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์ นักกายภาพบ�าบัด คุณศุภณัฐ วุฒิธรรมกิตติ นิสิตนักกีฬา เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่

ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนท่าทางให้ถูกต้องเหมาะสม ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และป้องกันกระดูกเสื่อมก่อนวัยอันควร

“ปรับท่าวันละนิด...ชีวิตเปลี่ยน”

นิทรรศการฟตุบอลโลก 2018 

 เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่14 มถุินายน 2561 ณ พืน้ทีก่ารเรียนรู้ 

ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9  ส�านักงานวิทยทรัพยากรจัดนิทรรศการ

ฟุตบอลโลก 2018 โดย รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานวทิยทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการเสวนา

จากผู้เชีย่วชาญในแวดวงกีฬา การท่องเทีย่ว และสงัคมนิทรรศการ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 

นิสิตวิศวฯ  

คว้ารางวัลดีเด่นน�าเสนอผลงาน

 นายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลดีเด่นจากการน�าเสนอ 

ผลงาน “เส้นทางสู่การหลบหนีของคนร้าย (The direction of 

prison escapes) ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรม

เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�าปี 2561 

(Innovation for Crime Combating Conference and Contest 

2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 17201 

อาคารนานาชาต ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

บรจิาคโลหิต 60 ปี สาธิตจฬุาฯ

 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา  

ศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต 60 ปี 

สาธิตจุฬาฯ” เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 

อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ  เพื่อให้นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 

ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ด้วยการบริจาคโลหิตสร้างบุญกุศลให้กับชีวิต
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 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ฯ และ ดร.พนัธุอ์าจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน

นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) มอบรางวลัให้แก่ทมีนักศกึษาทีช่นะการแข่งขนัแผนธุรกิจ ในงาน “MIT Global Startup Workshop 2018” 

เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

พระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 5

 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุด

พระพทุธเทศนา 45 พรรษา คร้ังที ่5 “เทศนาโปรด

ชฎิล : คณุค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ” โดยมี 

อ.แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 

ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นวิทยากร  

เมือ่วนัพธุที ่20 มถุินายน 2561 ณ หอพระไตรปิฎก

นานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

การปฐมพยาบาล 

และช่วยชีวิตพื้นฐาน

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจัดการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 

สายปฎิบัติการ หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหวัใจให้เป็น

จุฬาฯ เร่ือง Basic Life Support การปฐมพยาบาล 

และการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมี นพ.ธนดล โรจนศานติกุล  

เป็นวิทยากร  เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว

มอบรางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจ

 น.ส.อมรวรรณ ศรีสวัสดิ์ และ น.ส.สุภัสสร ตันติพูลผล 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาฯ ได้รับรางวัลการน�าเสนอแบบบรรยายดีเด่นและแบบโปสเตอร์

ดเีด่น ตามล�าดบั จากการประชมุวชิาการสิง่แวดล้อมระดบัปริญญาตรี ปี 

2561 ณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรธีรรมราช เมือ่เร็วๆน้ี

นิสติวิทยาศาสตร์ จฬุาฯ คว้ารางวัล

การประชุมวิชาการสิง่แวดล้อม ปี 2561


