
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯทรงเปิดการสัมมนาวิชาการ เร่ือง "รักษ์ป่าน่าน"

เมื ่อวันจันทร์ที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗   คณะผู้บริหารจุฬาฯ
นำโดย  ศ .นพ .ภ ิรมย ์ กมลร ัตนก ุล อธ ิการบด ี พร ้อมด ้วย
ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และ รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
รองอธิการบดี เข้าพบคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บร ิษ ัท ปูนซ ิเมนต์ไทย จำก ัด (มหาชน) ณ ชั ้น ๒๑ อาคาร
สำนักงานใหญ่ ๓ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือ
สานต่อความร่วมมือทางวิชาการเพื ่อยกระดับการวิจ ัยและพัฒนา
ด้านนว ัตกรรม พร้อมเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพด้านว ิชาการให ้สามารถ
ขยายขอบเขตงานว ิจ ัยได ้หลากหลายและในเช ิงล ึกมากย ิ ่ งข ึ ้น
นำไปสู ่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน

จุฬาฯ  - เครือซีเมนต์ไทย
ร่วมมือขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  เม่ืออังคารท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองช้ัน ๒ อาคารจามจุรี ๔ ศ.นพ.ภิรมย์

กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.วิพุธ พูลเจริญ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพระหว่างจุฬาฯ กับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมกัน

พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา ๒ ปี

เมื ่อว ันจันทร์ท ี ่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาฯ ต.ผาสิงห์
อ.เมืองน่าน จ.น่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯทรงเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์ป่าน่าน" จัดขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทัพบก จ.น่าน และ
ธนาคารกสิกรไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เฝ้าฯรับเสด็จ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี
ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายบัณฑูร ล่ำซ่ำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงาน

 ในโอกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายเร่ือง "การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในช่วงบ่าย เสด็จฯไปยังอาคารวิชชาคาม ๒ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ



 นิสิตปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ   "ทีม เรดิเจน"  คว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันแผนธุรกิจ "Asia Venture Challenge 2014" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗   ได้รับรางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Global Venture Labs Investment Competition
(GVLIC) หรือ Global Moot Corp ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ระหว่างวันท่ี  ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ท่ีมหาวิทยาลัยเท็กซัสในออสติน

นอกจากนี้ "ทีมเรดิเจน" ยังได้รับรางวัลที่ ๑ และรางวัลการจัดแสดงผลงาน
จากการแข่งขัน 60 second Elevator Pitch   รวมเงินรางวัลท่ีได้รับท้ังส้ิน ๑๑,๐๐๐  ดอลล่าร์สหรัฐ

นิสิตศศินทร์ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ

สัมมนา "สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

นายรัชต์ภาคศ์  ตันติแสงหิรัญ  นักเรียนช้ัน ม.๕/๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นักเรียนทุนโครงการพฒันาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเขา้ร่วมงาน  National Children's Science Congress คร้ังท่ี ๒๑ ในหัวข้อ
Energy - Explore , Hardness & Conserve  เม่ือเร็วๆน้ี ท่ีประเทศอินเดีย นอกจากนีน้ายรัชต์ภาคศ์ยังได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน (JENESYS 2.0) ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนเก่งสาธิตจุฬาฯ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในเวทีนานาชาติ

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาเพื ่อนำเสนอ
ผลการวิจัยเรื่อง "สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว"  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
DIPAK C. JAIN ชั้นล่าง หอพักศศนิเวศ โดยมี ศ.เติมศักดิ์
กฤษณามระ  ผู้อำนวยการสถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา  มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น

เก่ียวกับโครงการวจัิยดังกล่าว ซ่ึงมี  ผศ.ดร.ธีระ  นุชเป่ียม  เป็นหัวหน้าโครงการ

สัมมนาเร่ือง "เกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทประเทศไทย"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทประเทศไทย"

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร ช้ัน ๑๒
อาคารวิทยกิตต ิ ์  ในงานมีการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ "เกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทของปีแห่งเกษตรกรรมครัวเรือน
ขององค์การสหประชาชาติ" "เกษตรกรรมครัวเรือนในบริบทประเทศไทย" ฯลฯ การแนะนำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร การประกาศ
เกียรติคุณอาจารยดี์เด่นด้านกิจการนสิิต และประกาศเกยีรติคุณนิสิตท่ีได้รับรางวัล

ผู้สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.๐-๒๒๑๘-๙๘๓๒ - ๓
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