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คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดโครงการ 
“เตรียมความพรอมบัณฑิตเทคนิคการแพทย เพื่อกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาฯ เขาพบผูบริหาร
คณะสหเวชศาสตร 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.อมร เพชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดเขาพบ ผูบริหาร คณาจารย 
นักวิจัย คณะสหเวชศาสตร ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 ในการนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมคณะผูบริหาร  
ไดใหการตอนรับ และเขารวมรับฟงการบรรยายใหขอมูลเกี่ยวกับทุนตางๆ ในหัวขอ “ทำอยางไรจึงจะไดทุนวิจัย” จาก รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 และคณาจารย ใหความสนใจเขารวมรับฟงเปน     
จำนวนมาก 
 สำหรับวัตถุประสงคในการมาเยือนครั้งนี้ เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธทุน

อุดหนุนการศึกษาและวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร 

ไดรับทราบ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิจัย รวมถึงการขอรับทุน
วิจัยตางๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยใหการสนับสนุน นอกจากน้ี ยังเปนการพบปะผูบริหาร     
และคณาจารยกับฝายบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงขอเสนอ  
แนะดานการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานงานรวมกัน ระหวางคณะสหเวชศาสตร กับ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการ “เตรียมความพรอม

บัณฑิตเทคนิคการแพทยเพื่อกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” ในวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ณ หอง 308 
อาคารจุฬาพัฒน 13 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม 

และพัฒนาศักยภาพของนิสิตเทคนิคการแพทยกอนจบ    

การศึกษาเปนบัณฑิตเทคนิคการแพทย ใหมีความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเตรียมความพรอมเมื่อ  
ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 
โดย อ.ดร.ปติ ศรีแสงนาม วิทยากรจากศูนยอาเซียนศึกษา

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความสำคัญและระบบเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียน และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท (นายก 
สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย) มาใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทของนักเทคนิคการแพทยไทยในยุคประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนิสิตใหความสนใจในการบรรยายดังกลาว 

เปนอยางมาก 
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 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต            
ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี ผูชวยคณบดีฝายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ            

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ และ อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก และประธานหลักสูตร
เทคนิคการแพทย รวมใหการตอนรับ Mr.Yonosuke Hukuda (President of Junshin Gakuen University) และคณะผูแทนจาก Junshin 
Gakuen University ประเทศญ่ีปุน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม หลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร และรวมเจรจาสรางความรวมมือ

ทางวิชาการ เพ่ือนำไปสูการแลกเปล่ียนนิสิตระหวางสองสถาบัน 

¢‹ÒÇ/¡Ô¨¡ÃÃÁ

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารยผูไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการ 
ประจำป 2555 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีในความสำเร็จของคณาจารยจุฬาฯ ณ หองราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร โดยมี ศ.ดร.เกื้อ 
วงศบุญสิน รองอธิการบดี เปนประธานกลาวเปดงาน และ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน รวมกลาวแสดงความยินดีแกคณาจารย      
ทุกทานท่ีไดรับรางวัล สำหรับคณาจารยคณะสหเวชศาสตร ที่ไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการประจำป 2555 มีจำนวน 3 ทาน ไดแก         
รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รางวัลชนะเลิศผูนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา (SPENT 
Oral Presentation Award) ในงานประชุมวิชาการประจำปของสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย ประจำป 
2555 ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ  
เรื่อง SUPER TECH นักรังสีเทคนิค (ในฝนของรังสีการแพทย) จากปจจุบันสูอนาคต ในการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 ประจำป 2555 และ อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รางวัลชนะเลิศ 
ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร ในการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 ประจำป 2555 คณะสหเวชศาสตรจึงขอแสดง
ความยินดีกับคณาจารยทั้ง 3 ทาน มา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
ผูไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการ ประจำป 2555 

คณะผูแทนจาก Junshin Gakuen University  
ประเทศญ่ีปุน เขาเย่ียมชมหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร 
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รองคณบดีฝายวิจัย รวมกิจกรรม 
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ 9 รูป 

 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 
เวลา 7.00 น. คณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย 
ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รอง
คณบดีฝ ายวิจัย  ประธานในพิธี   
รวมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง แดพระภิกษุสงฆจำนวน 

9 รูป จากวัดดวงแข ณ ลานกิจกรรม 
ระหวางอาคารจุฬาพัฒน 1 และ 
อาคารจุฬาพัฒน 2 เพื่อเสริมสราง

ความเปนสิริมงคลใหแกตนเองและ
คณะฯ นอกจากน้ันยังเปนการทำนุ
บำรุงศาสนาใหคงอยูสืบไป 
 

งานบริหารและธุรการ 
จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผน 

และพัฒนาบุคลากรผาน
การจัดการความรู (K.M.) 

 เนื่องดวยในการดำเนินงานตางๆ จำเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ โดย   
ในการปฏิบัติงานจะตองประสานความรวมมือ และทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหาร

จัดการงานตางๆ ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันจะทำใหการดำเนินงานตางๆ เปนตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจำท้ังในปจจุบัน 
และอนาคต   

 ดวยเหตุนี้ งานบริหารและธุรการ ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร โดย ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร และ นางสุพัตรา 
พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร จึงไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนและพัฒนาบุคลากรผานการจัดการความรู (K.M.) ของ   
บุคลากรสายปฏิบัติการ” เพื่อใหบุคลากรของคณะไดมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจำป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ณ หอง
ประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายบริหารและฝายวิชาการ เขารวมการประชุมเปนจำนวนมาก 
 ทั้งนี้ โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของคณะไดมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และสามารถปฏิบัติงาน     
ตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจำท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเมื่อไดแผนพัฒนาบุคลากรประจำปแลวจะมีการดำเนินการติดตามและ 
จัดใหมีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูของผูมีประสบการณตรง หรือผูที่เขารวมอบรม อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    
ในระดับคณะตอไป 
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งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดสัมมนา Lunch Time Seminar 
ครั้งที่ 3 หัวขอ “การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและข้ันตอนการจดสิทธิบัตร” 

 ปจจุบันทรัพยสินทางปญญา นับวามีความสำคัญอยางยิ่ง ผูที่เปนเจาของทรัพยสินทางปญญา สามารถนำทรัพยสินทางปญญานั้นๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองได และดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การประกอบการเพ่ือกอใหเกิด รายได
กลับมาสูมหาวิทยาลัยจึงเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งการสงเสริมใหมีการนำทรัพยสินทางปญญาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย นับ
เปนอีกชองทางหน่ึง ที่จะชวยใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแตละขั้นตอนของการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก 

 ดวยเหตุนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นำโดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และ ผศ.ดร.วิโรจน บุญยรัตนกรกิจ 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย จึงไดจัด โครงการ Lunch Time Seminar 2013 ครั้งที่ 3  
ในหัวขอ “การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและข้ันตอนการจดสิทธิบัตร”  
แกคณาจารยของคณะฯ ขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 12.00-13.00 น.    
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 หอง 3102 ชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
 โดยมี ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล รักษาการผูอำนวยการสถาบันทรัพยสิน     

ทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรผูบรรยาย ซึ่งการสัมมนาดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ดานทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย  

นักวิจัย ใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธิ์ เพื่อที่คณาจารยของคณะ จะสามารถนำความรูที่ไดรับ 
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพตอไป 

คณาจารย�คณะสหเวชศาสตร� 

ให�ความสนใจ เข�าร�วมฟ�งสัมมนา

เป�นจำนวนมาก

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล รักษาการผู�อำนวยการสถาบันทรัพย�สินทางป�ญญา

แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย กำลังตอบข�อซักถามประเด็นเรื่องสิทธิบัตร

จากคณาจารย�ผู�เข�าร�วมการสัมมนา
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SPECIAL REPORT 

สภาเทคนคิการแพทย ตรวจประเมินหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 

 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 
จุฬาพัฒน 1 คณะผูตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย ประกอบ
ดวย รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะกรรมการ, ศ.ดร.ศรีสิน    
คูสมิทธิ,์ ศ.ดร.ชโลบล อยูสุข, ผศ.พิศิษฐ นามจันทรา, รศ.อิสยา 
จันทรวิทยานุชิต และ นางสาววัชรี คิดขยัน ไดเขาตรวจประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรองหลักสูตร และรับรองสถาบัน 
โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมคณะผูบริหาร   
ใหการตอนรับคณะผูตรวจประเมิน ในการนี้คณบดีไดบรรยายสรุป

ภาพรวมของคณะสหเวชศาสตร และ อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย  
ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
หลักสูตรฯ ไดบรรยายภาพรวมของหลักสูตร วท .บ . เทคนิค 
การแพทย  
 นอกจากน้ี คณะผูตรวจประเมิน ไดทำการตรวจเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมตรวจเย่ียมสถานท่ีที่ใชจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตในหลักสูตรฯ ไดแก หองบรรยาย อาคารจุฬาพัฒน 13 หอง
ปฏิบัติการเคมีคลินิก และหองปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตรคลินิก      
ณ อาคารจุฬาพัฒน 4 หองสมุดกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวย

ปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรการแพทย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต ณ  อาคารจุฬาพัฒน 2 
และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ณ อาคารจุฬาพัฒน 1   
 จากการตรวจประเมินดังกลาว สภาเทคนิคการแพทยไดใหการ

รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนระยะเวลา 5 ป
การศึกษา (ปการศึกษา 2556-2560) และเห็นชอบความเหมาะสม
ของสถาบัน คือคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในการดำเนินการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย เปนระยะเวลา 5 ป    

การศึกษา (ปการศึกษา 2556-2560) 

คณบดีกล�าวต�อนรับคณะผู�ตรวจประเมินฯ

คณะผู�ตรวจประเมินเย่ียมชมห�องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

คณะผู�ตรวจประเมินเยี่ยมชมห�องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�การบริการโลหิต ตามลำดับ
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คณะสหเวชศาสตร จฬุาฯ จบัมอื คณะเทคนคิการแพทย ม.วทิยาศาสตรสขุภาพ สปป. ลาว 
ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอืดานวชิาการและงานวิจยั 

 ในป พ.ศ. 2556 คณะสหเวชศาสตรไดกำหนดยุทธศาสตรที่มุงเปาหมายใหคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนึ่งในคณะที่เปนที่
รูจักและยอมรับมากยิ่งขึ้นในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และพรอมกับเปนการยกระดับความสัมพันธทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงไดมีการทำบันทึกความเขาใจและลงนามความรวมมือทางวิชาการและวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงการจัดทำแผนสงนิสิตและนักศึกษาแลกเปล่ียนระหวางสองสถาบัน การเรงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหแกบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยใหเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสหเวชศาสตร ซึ่งโครงการดังกลาวมีสวนทำใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนที่ยอมรับในทางวิชาการระดับภูมิภาคและนานาชาติมากยิ่งขึ้น พรอมกันน้ีมีสวนชวยเตรียมความพรอมแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร จุฬาพัฒน 1 รศ.ดร.ประวิตร  
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ Dr.Vimone Soukhaseum คณบดี  
และคณะผูแทนจากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภายหลังการพบปะ       
และเจรจา  ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) ความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยระหวางสองสถาบัน 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552

ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข
น.ส.สมหญิง บัวจันทร

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 
410/492 ถนนประชาอุทิศ ซ.33
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม 10400
โทร. 0-2873-2098, 0-2873-2507
แฟกซ 0-2873-2098

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319

คณะสหเวชศาสตร รวมพิธเปดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 35 ประจำป 2556

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 คณะสหเวชศาสตร นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมดวย 
คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร ไดเขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 35 ประจำป 2556  
ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ รองอธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด ภายใต
คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝใจสุขภาพ” ซึ่งในปนี้ คณะฯ ไดรวมกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด ในคอนเซ็ปต     

“มวงครามสดใส ใฝใจสุขภาพ” ผูถือปาย คือ น.ส.ขนิษฐา คลายแยม เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร) ผูถือธง คือ นายอภินันท บำรุงสุข เจาหนาที่บริการการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย 

 ทั้งนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรข้ึนเปนประจำทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเช่ือมความสามัคคี 

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใหไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเปนการสงเสริม   
ใหบุคลากรทุกระดับ ไดออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ปลูกฝงความมีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย สืบสานสายใยความรัก 
และมิตรภาพภายในองคกร อันจะสงผลดีกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป   
 สำหรับการแขงขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 35 จะจัดข้ึนระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ – วันที่ 22 มีนาคม 2556 ชิงชัยใน    
16 ชนิดกีฬา ไดแก กอลฟ, กรีฑา, กีฬาทางน้ำ, ตะกรอ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, บิลเลียด/สนุกเกอร, โบวลิ่ง, 
เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลยบอล, หมากกระดาน, กีฬาพื้นเมืองไทย, ฟุตซอล และวอลเลยบอลชายหาด ซึ่งคณาจารย    
และบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร ไดรวมการแขงขันดวยหลายรายการ  
 

ขอความผานถึ


