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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4”
เมื่อวันจั น ทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  

ทรงเป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลั ย  ต .ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย นายวรกิตติ  

ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบัณฑูร ล�่าซ�า ประธานกรรมการ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นิสิต บุคลากร ผู้บริหารศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ
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ในการน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทอดพระเนตรนิทรรศการ 

และเสดจ็เข้าสูห้่องประชมุ ศ.นพ.ดร.นรนิทร์ หิรญัสทุธิกุล รองอธิการ

บดจุีฬาฯ ทลูเกล้าฯ ถวายสจูบิตัร นายบณัฑรู ล�า่ซ�า ประธานกรรมการ 

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงาน 

การจัดประชุมสัมมนารักษ์ป่าน่าน คร้ังที่ 4 สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพระราชด�ารัสเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” 

ครัง้ที ่4 และทรงบรรยายเร่ือง “สร้างป่า สร้างรายได้”

จากน้ัน เป ็นการบรรยายเรื่อง  

“สิ่งดีดกี�าลังจะเกิดขึ้นที่น่าน” โดย ดร.วิจารย์ 

สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร ล�่าซ�า 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ธนาคารกสิกรไทย การเสวนาเร่ือง 

“วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดย 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ 

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดน่าน นางฑิฆัมพร 

กองสวน รองประธาน

เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน

เกษตรอนิทรีย์น่าน นายถนัด 

ใบยา รองประธานมูลนิธิ 

ฮักเมืองน่าน

โครงการรักษ ์ 

ป่าน่าน ได้ด�าเนินการเพื่อ 

ลดการสูญเสียพื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ สร้างป่า และลดการสญูเสยีพืน้ทีป่่าของจงัหวดัน่าน สร้างอาชพีให้แก่ชมุชน 

และปลกูจิตส�านึกให้แก่เดก็และเยาวชน โดยได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี 2557 มีการน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าของ

คณะด�าเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่านในการประชุมประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และทรงบรรยายพิเศษในงานสัมมนารักษ์ป่าน่าน ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผาสิงห์ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2560
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถา  
ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33  

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯทรงฟังปาฐกถาชดุสิรินธร คร้ังที ่33 เรือ่ง “คณุภาพชวีติคนไทยทศวรรษใหม่ พฒันาในแง่

ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากร” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือปาฐกถา “สิรินธร” ครั้งที่ 32  

ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี  กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 33 เรื่อง “คุณภาพชีวิตคนไทย

ทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากร” โดย ศ. ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนของบ้านเมืองในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาทางด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย อันส่งผล

ต่อวิถีชีวิตและความนึกคิด ของผู้คนในมิติต่างๆ ผ่านตัวละครในเรื่องสั้น นวนิยาย และบทความต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการท�านุบ�ารุงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้ง

เสดจ็ฯ ทรงฟังปาฐกถาโดยผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาต่างๆ ทีอ่ยูใ่นความสนพระราชหฤทยั นอกจากน้ียงัได้มกีารจัดพมิพ์ปาฐกถาเป็นหนังสอืเผยแพร่ด้วย
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เลขาธิการ สกอ. ชื่นชมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ  

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหาร

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมด้วย 

คณะอนุกรรมการรวม 16 คน ได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาการบรหิารจัดการทรัพยากร

การเกษตร ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร ณ จังหวัดน่าน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.คณิศักด์ิ อรวีระกุล ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์  

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ ส�านักวชิาทรพัยากรการเกษตรได้จัดการเรยีนการสอนทีจั่งหวดัน่าน ในรปูแบบบรูณาการความ

ร่วมมือกับเกษตรกร ใช้ไร่ นา สวน ปศุสัตว์ หรือแปลงเกษตรของเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนิสิต 

พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ 

 ครั้งที่ 41 ประจ�าปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณ

ลานตฤณชัย ด้านหน้าอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 

(ศูนย์กีฬาจุฬาฯ) ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 

ของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ประจ�าปี 2562 ซึ่ง 

จัดขึน้ระหว่างวนัที ่15 กุมภาพนัธ์ – 26 เมษายน 2562 

โดยมีการแข่งขันกีฬาจ�านวน 18 ชนิดกีฬา ในงานมี

การมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทต่างๆ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยนิสิต

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ การขับร้องเพลง

และรับประทานอาหารร่วมกัน และมอบรางวัล 

แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล
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เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน 2562  ศ.นพ.เกียรต ิรกัษ์รุง่ธรรม 

รองอธิการดีจุฬาฯ และ ดร.วิศรุต ต้ังสุนทรขัณฑ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายบริหาร Malaysia-Thai Joint Authority (MTJA) ร่วมลงนาม 

ความร่วมมือโครงการวิจัยภายใต้กองทุน “Research Cess Fund” 

(RCF) โดยมทีมีนักวจัิยจากจุฬาฯ ได้รบัการสนับสนุน 3 โครงการ ทนุวจัิยน้ี 

จะเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยด�าเนินงานสู่เป้าหมายและส่งเสริมให้เกิด 

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อมุ่งไปสู่สังคม

โลกที่ยั่งยืนต่อไป

จุฬาฯ - MTJA ลงนามโครงการวิจัย 

จุฬาฯ - เซ็นทรัลแล็บไทย ยกระดับ SME ไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยคณะวทิยาศาสตร์ และหลกัสตูรธุรกิจเทคโนโลยี

และการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กับบริษัท ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือเซน็ทรลัแล็บไทย เพือ่

ร่วมพฒันาองค์ความรู ้ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ ยกระดบั และพฒันาทกัษะแก่ผู้ประกอบ

การไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ บน 

พืน้ฐานขององค์ความรูท้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีท่นัสมยัและรวดเรว็ โดยม ีศ.ดร.

พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย และคุณนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อ�านวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย 

ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้

จุฬาฯ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนีย

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ต้อนรับ H.E. Ms. Ina Marciulionyte 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจ�าประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือน 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ลงนามโครงการน�าร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมท�าปะการังเทียม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท เชพรอน

ประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากัด และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โดยศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจฬุาฯ จัดพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมอืโครงการน�าร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม 

จ�านวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรทางทะเลบรเิวณเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยมี 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริษัท เชพรอน

ประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด และ รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี 

กรรมการผู้อ�านวยการศนูย์บริการวชิาการแห่งจุฬาฯ ร่วมลงนาม 

เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุล�าแพน กรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง
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เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “เมธีวิทยาพัฒนาจุฬาฯ สู่ศึกษิตสังคม”

เมือ่วนัพธุที ่24 เมษายน 2562  ณ ห้อง 105 อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์ หอประวัติจุฬาฯ ส�านักบริหารศิลป

วฒันธรรม  จัดการเสวนาเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เมธีวิทยาพัฒนาจุฬาฯ  

สู่ศกึษิตสังคม” โดยม ีศ.ดร. พริงรอง  รามสตู รองอธิการบดี 

เป็นประธานเปิดการเสวนา วทิยากรรับเชญิ ได้แก่ ศ.กิตตคิณุ 

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ผศ.ดร.ดนยา ปโกฏิประภา เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการความก้าวหน้า ตลอดจนข้อมูลอันทรง

คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม น�าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

“โครงการพฒันาศกัยภาพนักวิจยัรุน่ใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 

อาคารเฉลมิราชกุมาร ี60 พรรษา (อาคารจามจุร ี10) ส�านักบริหาร

วิจัย จุฬาฯ ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

จัดอบรม “โครงการพฒันาศกัยภาพนักวจิยัรุ่นใหม่ผ่าน Multi 

Mentoring System ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “Publishing 

Academic Research and knowledge Dissemination in the 

Academy” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี  

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมครัง้น้ีมวีทิยากรผู้ทรงคณุวฒิุ

ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ

อบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรม 

ให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” ให้แก่บุคคลากร 

นักวิจัย และนิสิต เพื่อให้ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิธีเปิดโดย 

รศ.ดร.ดวงหทยั เพญ็ตระกูล ผู้อ�านวยการสถาบนัฯ วทิยากรโดย อ.ไพบลูย์ 

อมรภิญโญเกียรต ิเมือ่วนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

 ประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.  

ณ ห้อง 801 อาคารจามจุรี 10 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา  

รองอธิการบด ีร่วมเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ หัวข้อ Chulalongkorn 

University Transformation towards e-Learning and Lifelong 

Education” ภายใต้โครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิeLearning 

Forum Asia 2019 หัวข้อ (R)evolution of (R)eLearning ซี่ง 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม eLFAsia 

(eLearning Forum Asia) เพือ่น�าเสนอนวตักรรมทางด้านเทคโนโลย ี

ทีน่�ามาใช้ในการเรยีนการสอน เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 



นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก”

เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่16 พฤษภาคม 2562 ณ หอศลิป์จามจุรี อาคาร

จามจุร ี8 ศาสตรเมธี ดร.เฉลมิชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก”  

ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที ่6 – 22  พฤษภาคม 2562 จัดแสดงผลงานศลิปะคร้ังแรก 

ของ ด.ญ.เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า) ด.ช.วชิรวิทย์ สามารถ  

(อามาน่ี) ด.ช.รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา) และ ด.ช.นัทพล โกมลารชุน  

(กาโม่) เพือ่เผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน และเป็นแรงบนัดาลใจให้เยาวชน

และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ

รางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ

 นวัตกรรม “ลิปบาล์มสูตรต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความชุ่มชื้นจาก

สารสกัดกากเมล็ดงาขี้ม้อน” ผลงานการวิจัยของ น.ส.บัดดารีหย๊ะ  โส๊ะสันสะ  และ 

น.ส.นารีญา  วาเล๊าะ  นักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี อ.ดร.สุ กฤต  

ศริขิวญัพงศ์  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา คว้ารางวลัเหรียญเงิน

จากการประกวดส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรมนานาชาต ิ“The 30
th
 International 

Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019 ) ณ  

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า  1,000  ผล

งานจาก 20  ปร ะเทศ นวัตกรรมดังกล่าวมีไขมันโอเมก้า 3 ชนิด ALA  (Alpha 

linolenic acid) สูง พร้อมด้วยสารสกัดของกากเมลด็งาขีม้้อนจากวสัดเุหลอืทิง้จาก

การเกษตรให้ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระได้ด ีและผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว       

นิสิตภาควิชาการตลาดกวาดรางวลั 

การแข่งขันแผนการตลาด J-MAT

นิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันแผนการตลาด 

J-MAT จากส ม าค มการตลา ดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันถึง  

323 ทีม จาก 32 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ

พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี นอกจากน้ี อ.ดร.กฤตนีิ พงษ์ธนเลศิ ยงัได้รบัรางวลั 

อาจารย์ทีป่รึกษาดเีด่น ทัง้น้ีนิสติภาควชิาการตลาดได้รับรางวลัชนะเลศิ J-MAT 

ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี 

รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

นางสาวพิมพ์ประภา พาลพ่าย นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ Suk.tools : Digital Storytelling Tools for Creative Thinking 

จากผลงานเข้าร่วมการประกวดนวตักรรม ซึง่ผลงานดงักล่าว ได้รับรางวลัที ่1 เหรียญทองจากการ

ประกวดนวตักรรมในงาน International Invention, Innovation & Technology Exhibition 

(ITEX’19) ครัง้ที ่30 ณ ประเทศมาเลเซยี ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจาก World Invention Intellectual 

Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวันอีกด้วย
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