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ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 58,300 ต้น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี  

เป็นประธานในพธีิเปิด “โครงการชาวจุฬาฯ 

ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาท สมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชา 

ภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ โถงอาคาร

จามจุรี 4 โดยมี ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่น 

ในธรรม รองอธิการบดี กล่าวรายงาน 

ในการนี้ อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกแก่ 

ผู้สนับสนุนโครงการและผูท้�าคณุประโยชน์

ต่อการพฒันาสิง่แวดล้อมในจุฬาฯ จากน้ัน

ผู้บริหารมหาวทิยาลยั ผู้สนับสนุนโครงการ 

ผู้แทนคณะ สถาบนั หน่วยงานต่างๆ นิสติ

จุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ จ�านวน 

58,300 ต้น
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 “โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” 

หรือโครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก” เป็นโครงการที่จุฬาฯจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 

จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

ในการสร้างความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน

มหาวิทยาลัย ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษ รวมถึงรณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติกและ

ลดการใช้พลงังาน เพือ่สร้างความสขุในการเรียนและการปฏิบติังาน รวมถึงรกัษาสภาวะ

แวดล้อมอย่างยั่งยืน

 นอกจากการปลกูต้นไม้แล้ว ในงานยงัมนิีทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับสิง่แวดล้อม

และการลดใช้พลังงาน อาทิ โครงการ Chula Zero Waste โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว

ระบบขนส่งในเมือง (CU TOYOTA Ha:mo) โครงการ Smart Mobility ให้บริการ 

รถสามล้อไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และจักรยานร่วมบริการ โครงการจักรยานสาธารณะ 

(CU Bike) เป็นต้น
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

 ปีการศึกษา 2562  

และพธีิถวายสตัย์ปฏิญาณตน 

เป็นนิสิตจุฬาฯ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 จุฬาฯ จัดงาน “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมจุฬาฯ ศาลาพระเก้ียว และอาคาร 

มหิตลาธิเบศร โดยม ีศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบด ีเป็นประธานในพธีิ เพือ่ให้นิสติ

ใหม่รบัทราบข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับมหาวทิยาลยั เกิดความภาคภูมใิจในความเป็นนิสติจุฬาฯ

 นอกจากน้ี จุฬาฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ณ สนาม 

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  

ซึ่งเป็นพิธีการที่จัดสืบต่อกันมาทุกปีภายหลังการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่ 

ภาคภูมิใจในก้าวแรกของการเป็นนิสิตจุฬาฯ  ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตนิสิตในรั้วจามจุรี
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งานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562

 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัด “งานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดง 

ความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่จุฬาฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ 

กิจกรรมบ้านรับน้อง กิจกรรมรับน้องรับขวัญ  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  เป็นต้น

พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานใน “พิธีไหว้ครู

ของนิสิตใหม่จุฬาฯ ประจ�าปีการศึกษา 2562” กล่าวรายงานโดย 

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี

 หลังจากผู้แทนนิสิตน�ากล่าวค�าไหว้ครู นิสิตคณะต่างๆ  

น�าพานขึน้มอบให้อธิการบด ีอธิการบดเีจิมต�ารา มอบรางวลัแก่ผู้ได้

รางวัลชนะเลิศประกวดค�ากลอน และมอบเกียรติบัตรส�าหรับนิสิต 

ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ จากนั้นอธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต

จุฬาฯ
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เปิดตัว “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน

ในงานเปิดตัว “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn 

University) ซึ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 และ

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น�าแห่งอนาคต โดยจะมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) สาขานวัตกรรมบูรณาการ หรือ BAScii

เปิดตวั Lido Connect สยามสแควร์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ร่วมงานเปิดตัว “Lido Connect สยามสแควร์” อย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.

วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม ส�านักจัดการทรัพย์สิน 

จุฬาฯ คุณเทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ Lido Connect และคุณสุธี  

แสงเสรีชน ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
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พิธีเปิดโครงการ CU ART 4C คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ 

CU ART 4C คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ” ณ ที่ตั้ง

ของโครงการฯ ด้านข้างสามย่านมติรทาวน์ กิจกรรมในงาน

มีการบรรเลงเพลงโดยนิสิตภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ การแสดงนิทรรศการ The Townie 

Creatures ชีวิตเมือง ผลงานศิลปะโดยนิสิตเก่าคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากโครงการ Chula Art Town 

และกิจกรรม BasketBeat จากบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

"จิตอาสาศิลปกรรมสร้างสีสันทันตแพทย์"

 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2562 คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 

จุฬาฯ จัดกิจกรรมวาดรูปบนก�าแพงคณะทันตแพทยศาสตร์ ฝั่งติดกับ 

สยามสแควร์ และผนังอาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  

ภายใต้โครงการ "จิตอาสาศิลปกรรมสร้างสีสันทันตแพทย์"  

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ CHULA ART TOWN สร้างสรรค์ศลิปะ 

Street Art เพื่อชุมชนบนพื้นที่สยามสแควร์ สวนหลวง - สามย่าน  

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และครบรอบ 

80 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

งาน GenEd Fair 2019

 เมือ่วนัพธุที ่7 สงิหาคม 2562 ศนูย์การศกึษาทัว่ไป จุฬาฯ 

จัดงาน “GenEd Fair 2019” ภายใต้แนวคดิ “ก้าวไปในศตวรรษ

ที่ 21 กับศึกษาทั่วไป” โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 

รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  

7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว

งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11”

 เมือ่วนัศกุร์ที ่23 สงิหาคม 2562 ศนูย์หนังสอืจุฬาฯ จัดงาน 

“จัตุรัสจามจุรีบุค๊แฟร์ คร้ังที ่ 11” พร้อมจัดกิจกรรม “สร้างปัญญา 

เยยีวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจ�า” เพื่อส่งมอบหนังสือดี

ไปยังผู้ที่ขาดโอกาสทางการอ่าน โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ  

รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่  

23 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 ณ อาคารจามจุรีสแควร์  
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ครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสวนหลวงสแควร ์

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี

จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วนัิย ดะห์ลนั ผู้อ�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ 

เป็นประธานเปิดนิทรรศการส่ิงต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติ

อิสลาม และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Hal + (HalPlus) “ฮาลพลัส” ฉลอง 16 ปี

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  เพือ่สร้างเวทพีฒันาให้เยาวชนไทยสามารถสร้าง

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล”

 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019) 

ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 80 พรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และ

พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีทักษะน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลไปใช ้

ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งาน International Students 

Orientation-Fall 2019

  เมือ่วนัจันทร์ที ่5 สงิหาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 101 

อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธกิารบดี 

เป็นประธานเปิดงาน “International Students Orientation-Fall 

2019” เพือ่ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจุฬาฯ และข้อมูลทีจ่�าเป็น

ในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่นิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษา 

ในปี 2562

บรรยายในหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดนิ รุน่ท่ี 5”

 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 

“รัชกาลที ่9 พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย” และ ผศ. (พเิศษ) ลลติ ถนอมสงิห์ รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นวทิยากรบรรยายในหัวข้อ “เอกกษัตริย์ผู้บรหิาร แผ่นดนิ แผ่นฟ้า พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 
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ลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 ศ.ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

 นอกจากน้ีเมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 

ผศ.ดร.ชยัพร ภู่ประเสรฐิ รองอธิการบด ีน�าคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บคุลากรและนิสติ ลงนามถวายพระพรสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 

904 ในพระบรมมหาราชวัง

พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม

 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ธรรมนูญ 

หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนจุฬาฯ น�าบุคลากร 

ร่วมพิธีอัญเชิญเคร่ืองสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล  

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ณ มณฑลพธีิ

ท้องสนามหลวง

พธีิวางพุม่ดอกไม้ถวายสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ พระบรมราชา 

นุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว กระทรวงอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ ร่วมพิธี 

วางพุม่ดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

สัมมนา “แนวทาง 

การเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่

ต�าราและหนังสือวิชาการ” 

 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

ณ โรงแรมแมนดาริน รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย  

รองอธิการบด ีประธานกรรมการบรหิารส�านักพมิพ์จุฬาฯ 

เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “แนวทางการเขียน  

จัดพมิพ์ เผยแพร่ต�าราและหนังสือวชิาการ” เพือ่เผยแพร่ 

ความรูเ้ก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้างคณุค่าของหนังสอื

วชิาการ และการพฒันาผลงานการเขยีนหนังสอืวชิาการ

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การบรรยายพิเศษเรื่อง  

“การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด”

 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 2001 อาคารเฉลิมราช

กุมาร ี60 พรรษา ส�านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย

แลกเปลีย่นเรียนรูว้ชิาชพี สายปฎิบติัการ วชิาชพีบคุคล ประจ�าปี 2562 จดัการ

บรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด  (A Paradigm 

Shift in Design Thinkings)” เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน เกิดการ

ท�างานเป็นทีม และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

สกสว. พบนักวิจัยจุฬาฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 

เฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ส�านักบริหารวิจัย จุฬาฯ จัดการบรรยายเรื่อง “ระบบเเละ 

เเนวทางการจัดสรรเเละการบริหารจัดการงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ประจ�าปี 2563” โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

กล่าวต้อนรบัโดย ศ.นพ.ยิง่ยศ อวหิิงสานนท์ ผูช่้วยอธิการบด ีและด�าเนินรายการถาม-ตอบ

ข้อสงสัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่8 สงิหาคม 2562  ณ ห้องประชมุ 

2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจรุ ี10) ส�านกั

บรหิารวจัิย จุฬาฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทนุวจัิย ปี 63 

: เขยีนอย่างไรให้ได้ทนุ” กล่าวต้อนรับโดย ศ.นพ.เกียรติ 

รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี และด�าเนินรายการเก่ียวกับ

ลกัษณะการท�างานของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บทบาทหน้าที่ของส�านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) และทิศทางของระบบทุนวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

“โครงการการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์”

 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ นายอนันต์ 

วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

พร้อมด้วยนายทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ 

ท้องถิ่นและชุมชนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  

ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ห้องเรียน Smart Classroom  

ส�าหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ รองคณบดี และ ผศ.ดร.โสมวดี 

ไชยอนันต์สจุรติ ผู้ช่วยคณบด ีคณะวทิยาศาสตร์ ต้อนรบั ศ.ดร.ปารชิาต 

สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom ณ ห้อง 306 และ 309 

อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในรูปแบบ Flipped Learning ที่ได้รับการสนับสนุน

จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ

ประชุมวิชาการ ISST

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ อาคารมหา 

ธีรราชานุสรณ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คณะวิศวกรรม  

ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ 

พันธุวิศวกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด “การประชมุวชิาการ The 14
th
 

International Symposium in Science andTechnology 2019 

(ISST)” เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ในสาขาเคมแีละวสัดุ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความ 

ร่วมมือใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันและอุตสาหกรรมต่างๆ  

ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ  

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

 คณะกรรมการเครอืข่ายวชิาชพีประชาสมัพนัธ์ จุฬาฯ 

จัด “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯประชาสัมพันธ์ 

คร้ังที่ 3/2562” เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ เรือน 

จุฬานฤมิต โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จากคณะและ 

หน่วยงานต่างๆ และศนูย์สือ่สารองค์กร มาประชมุร่วมกัน เพือ่

พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมมือประสานงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์ต่อไป



รอบร้ัวจามจุรีP 12

นิสิต BBA จุฬาฯ 

 ชนะการประกวด  

Startups of Space

 นิสติ BBA คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาฯ ได้รบัรางวลัชนะเลิศจากการประกวด “Startups 

of Space” การแข่งขนัน�าเสนอผลงานในการน�าข้อมลู

ดาวเทียมไปท�าขยายผลท�าธุรกิจ จัดการแข่งขันโดย 

Gistda (องค์กรมหาชน) 

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ  

หอประชุมจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ

ระดับมหาวิทยาลัยกับ Mr. Teik Chin, Tan Vice President, Food and 

Beverages Business Operation, APAC-MEA บริษัท NOVOZYMES 

ประเทศเดนมาร์ก 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

 เมื่อวันอังคารที่  23 กรกฎาคม 2562 ณ  

ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ ผศ.ดร.ปมทอง 

มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ  

Dr. CholtisDhirathiti AUN Executive Director และ

คณะผู้ตรวจประเมิน จ�านวน 8 คน จาก AUN ในโอกาส

ที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-

QA ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 

 โครงการรกัษ์น่าน สานสร้างป่า ปีท่ี 2

 เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 

จัด “โครงการรักษ์น่าน สานสร้างป่า ปีที่ 2” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยน�าคณาจารย์ บุคลากร 

และนิสิตจุฬาฯ ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ให้จังหวดัน่านซีง่ฟ้ืนฟปู่าถูกท�าลาย ณ พืน้ทีป่ลกูป่าบ้านน�า้คา ต.พญาแก้ว อ.เชยีงกลาง 

จ.น่าน


