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เทคนิคการแพทย จุฬาฯ อบรมความรูอณูชีววิทยา  
ใหสองมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาฯ ตอนรับคณาจารยจากประเทศอินโดนีเซีย 

 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2557 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย นำโดย รศ .ดร .ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี        

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดี และคณาจารยจากภาควิชา

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ใหการตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารยจาก Department of Community Nutrition, Faculty of 

Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย 

นำโดย Dr. Arif Satria, Dr. Rimbawan, Dr.Ir. Sri Anna Marliyati 

ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมเพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย     

ในอนาคต ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากท่ี รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ไดรับการติดตอขอความชวยเหลือดานวิชาการจาก University of Medical 
Technology, Mandalay และ University of Medical Technology, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar จึงไดมีการลงนาม  
Letter of Agreement (LOA) ระหวางคณะสหเวชศาสตรและมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง และในระหวางวันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2557 ภาควิชาเคมีคลินิก   
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดบริการวิชาการ Workshop on Molecular Biology : Tools and Application in Clinical Laboratory จำนวน 24 ชั่วโมง 
ใหแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากรทางการแพทยของทั้งสองมหาวิทยาลัยรวม 49 คน โดย          

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ จัดอบรมใหที่ University of Medical 
Technology, Mandalay พรอมทั้ง ดูงานระบบการเรียนการสอนการวิจัย เจรจาความรวมมือ    
แลกเปล่ียนนิสิต คณาจารยกับอธิการบดี Prof.Dr. Thaingi Hlaing สวน ผศ.ดร.เทวิน           
เทนคำเนาว และ ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ จัดอบรมใหที่ University of Medical 
Technology, Yangon พรอมทั้งดูงานระบบการเรียนการสอน การวิจัย เจรจาความรวมมือ
แลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารยกับอธิการบดี Prof.Dr. Naing Win นอกจากน้ันคณาจารยยังได    
ไปดูงานการบริการทางเทคนิคการแพทย ณ National Blood Center และ General Hospital 
ของแตละเมือง และยังไดแลกเปล่ียนเรียนรูวิถีการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเมียนมาดวย 
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ตอนรับคณาจารยและนักเรียนโรงเรียนมาแตรเดอี เขาเยี่ยมชมหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

คณาจารยและนิสิตคณะสหเวชศาสตร รวมโครงการ Inter-University Exchange Program TMDU - CU 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย พรอมดวยคณาจารยจากหลักสูตรเทคนิคการแพทย ใหการตอนรับคณาจารย ผูปกครอง และ
นักเรียนจากโรงเรียนมาแตรเดอี ในโอกาสท่ีมาเย่ียมชมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เขารับฟงการบรรยายการเรียนการสอน      
และเขาเย่ียมชมหองปฏิบัติการของหลักสูตรฯ เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 

 โครงการแลกเปล่ียนนิสิตและคณาจารยเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ กับ
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแพทยและทันตแพทยแหงโตเกียว (TMDU) 
เพื่อตอยอดความรวมมือทางวิชาการตาม MOU โดย คณาจารยเทคนิคการแพทย 7 คน พรอมนิสิต
หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย ป 3 จำนวน 2 คน และนิสิตหลักสูตร วท.ด. ชีวเคมีคลินิกและ
อณูทางการแพทย 2 คน ไดเดินทางไป TMDU ระหวางวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2557 เพื่อเยี่ยมชม 
1) TMDU Hospital 2) Tokyo University Hospital 3) Tokyo Metropolitan Geriatric 
Hospital and Institute of Gerontology นอกจากน้ี นิสิตท้ัง 4 คนยังไดเขาฝกปฏิบัติการในหอง
ปฏิบัติการของคณาจารย TMDU โดย นางสาววริษา อมรฤทธ์ิ ไดเขาฝกในหองปฏิบัติการของ   
Prof. Chihiro Akazawa Department of Biochemistry and Biophysics นางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง ไดเขาฝกในหองปฏิบัติการของ Prof. Yuuki Sumi 
Department of Biofunctional Informatics นางสาวขวัญกมล เปรมวิจิตร ไดเขาฝกในหองปฏิบัติการของ Prof.Tetsuo Kubota Department of Microbiology 
and Immunology และ นางสาววรรัตน เกตุจรัส ไดเขาฝกในหองปฏิบัติการของ Prof. Minoru Tozuka Department of Analytical Laboratory Chemistry     
ซึ่งทำใหนิสิตไดมีโอกาสเปดโลกทัศน พัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับนักวิชาการชาวตางชาติได สำหรับคณาจารยนั้น 
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความสนใจดานงานวิจัยกับ Prof. Motoji Sawabe 
Department of Molecular Pathology และ Prof. Chihiro Akazawa Department of Biochemistry and Biophysics โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ไดมี   
แนวคิดที่จะทำวิจัยรวมกับ Prof. Chihiro Akasawa และ Assoc.Prof. Nobuharu Suzuki ในหัวขอเร่ือง The effects of Thai medicinal plants on neurite 
outgrowth via Ten-4 signaling และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ไดมีแนวคิดที่จะทำวิจัยรวมกับ Prof.Motoji Sawabe ในหัวขอเร่ือง Identification of potential 
biomarkers for autism spectrum disorder by proteomic expression profiling analysis of lymphoblasts และรวมกับ Prof. Chihiro Akasawa     
Assoc.Prof. Nobuharu Suzuki และ Asst.Prof. Yo Mabuchi ในหัวขอเร่ือง Bioinformatic analysis of miRNA expression profiles associated with 
human mesenchymal stem cells อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ไดมีแนวคิดที่จะทำวิจัย รวมกับ Asoc.Prof. Takatoshi Koyama อาจารยประจำ Laboratory 
molecular genetics of Hematology ในหัวขอเรื่อง RNAase A induced Hypercoagulopathy in -thalassemia disease อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี              
ไดมีแนวคิดที่จะทำวิจัยรวมกับ กับ Assoc. Prof Ryoichi SAITO เกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย Acinetobacter baumanii ในประเทศไทยโดยใชเทคนิค  
ในระดับโมเลกุล  อ.ดร.เขมาภรณ บุญบำรุง ไดมีแนวคิดท่ีจะทำวิจัยรวมกับ Prof. Dr. Tetsuo KUBOTA  และ อ.ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย ไดมีแนวคิดที่จะทำวิจัยรวม
กับ Assoc. Prof. Dr. Ryunosuke OHKAWA ในหัวขอเรื่องการศึกษา HDL oxidation ซึ่งเปน risk factor ที่กอใหเกิด Cardiovascular disease  
 สวนทาง TMDU ไดสงคณาจารย 3 คน นำโดย Prof.Motoji SAWABE และนักศึกษาทั้งหมด 6 คน มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ          
ในระหวางวันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2557 โดยเขาเย่ียมชมศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และหองปฏิบัติการทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขารวม
การสัมมนาโดยนิสิตเทคนิคการแพทยชั้นปที่ 4 ในรายวิชา MT Seminar ซึ่ง น.ส.ขวัญกมล เปรมวิจิตร และ น.ส.วรรัตน เกตุจรัส ไดเปนตัวแทนนำเสนอเปน          
ภาษาอังกฤษในวันดังกลาว นักศึกษาจาก TMDU ยังไดเขารวมฝกปฏิบัติการในท้ัง 3 ภาควิชาทางเทคนิคการแพทย ไดรวมทำการแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรม       
ระหวางไทยและญี่ปุน และเขาชมสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรของประเทศไทย คือ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ และอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา          
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดใหเกียรติมาเปนประธานกลาวปดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษา TMDU จึงนับไดวา
กิจกรรมในโครงการน้ีทำใหไดริเริ่มสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณงานวิจัยรวมกันอยางจริงจัง เปนการตอยอดความสัมพันธและความรวมมือทางวิชา
การของท้ังสองสถาบัน ตามขอตกลงใน MOU อยางเปนรูปธรรม 
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 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่บริษัท พรอคเตอร แอนด 
แกมเบ้ิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ไดมีพิธีมอบทุน

การศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ - เซฟการด ใหแกนิสิตเทคนิคการแพทย 
ชั้นปที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ 9 ทุน ทุนละ  
200,000 บาท (ปละ 50,000 บาท) โดย คุณกรรณิการ จรัสอุไรสิน ผูอำนวยการฝาย       
องคกรสัมพันธ (ประเทศไทยและพมา) บริษัท P&G เปนผูมอบทุนใหแก นางสาวกรรณิการ 
ตันติวิบูลย นิสิต วท.บ. เทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในการนี้      
ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ ผศ.ดร.วนิดา 
นพพรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทย ไดรวมเปนเกียรติ      
ในงานและแสดงความยินดีกับผูปกครองและนิสิตที่ไดรับทุน ที่ผานมา นิสิตเทคนิคการแพทย 
จุฬาฯ ที่ไดรับทุนการศึกษานี้ คือ นางสาวพัชรวรินทร แซลิ้ม (ป 2553-2556)  นายชิณวุฒิ  เห็มทอง (ป 2554-2557) และ นางสาวอารีรัตน วงษสมุทร 
(ป 2555-2558)  
 รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ กลาวถึงความเปนมาของทุนการศึกษาน้ี ซึ่งไดรับการสนับสนุน 
เปนอยางดียิ่งตลอดมาจากบริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบ้ิล เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จำกัด ปนี้เปนปที่ 19 และมีผูไดรับทุนไปแลว 171 คน และนิสิตไดนำ
ทุนการศึกษาไปใชสนับสนุนการเรียนอยางคุมคา สามารถศึกษาจบไปเปนนักเทคนิคการแพทยที่ดีและทำประโยชนตอสังคม ทางสมาคมเทคนิคการแพทย  
แหงประเทศไทยฯ ถือวาทุนนี้เปนทุนการศึกษาที่มีเกียรติ เนื่องจากมีกระบวนการคัดเลือกผูรับทุนอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงความตั้งใจของนิสิตในการศึกษา
และความมุงมั่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปนประเด็นหลัก นอกเหนือไปจากความตองการการสนับสนุนดานทุนทรัพย 

นิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ-เซฟการด พ.ศ. 2557  
สานฝนสูอาชีพนักเทคนิคการแพทย 

การศึกษาสมาคมเทคนิคการแ
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 4  

.  4.1   

.  4.2   

.  4.3   

.  5   

.  6   

สรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ จาก สกอ. ระดับคณะ ปการศึกษา 2556 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกรที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมาน้ัน ไดมีการ
รายงานขาวในเบื้องตนในเดือนกรกฎาคม 2557  ไปแลว ในครั้งน้ีจะมาแจงผลคะแนนอยางเปนทางการเพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีสนใจ   
ไดทราบโดยท่ัวกัน โดยในปนี้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AAR) ประจำปการศึกษา 2556 คณะสหเวชศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 
จาก 5 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑ “ดี” โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังนี้   

  คณะสหเวชศาสตรมีการดำเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและคณะอนุกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพเพ่ือมอบหมายงานใหมีเจาภาพหลักเปนผูรับผิดชอบตัวบงชี้อยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการสหเวชฯ จุฬาฯ บริการประชาชน คร้ังที่ 12 
โครงการสหเวชศาสตร จุฬาฯ รักษชุมชนแกงคอย จ.สระบุรี 

 คณะสหเวชศาสตร มีนโยบายหลักในการผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุข มุงหวังใหนิสิตมีความรูทั้งในดานทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรูไป      
ปรับใชไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งมุงหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถนำความรูไปเอื้อประโยชนใหกับสังคม  บำเพ็ญตนเปนคนดี  เสียสละ   
ใหกับสวนรวม สามารถทำงานเปนหมูคณะ ประสานงาน และปฏิบัติรวมกับบุคลากรตางๆ ตามระบบของหนวยงานแตละรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 งานบริการวิชาการและวิจัย ฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตรตระหนักถึงความสำคัญในขอนี้ จึงไดจัด “โครงการสหเวชฯ จุฬา บริการประชาชน            
ครั้งที่ 12” ขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ออกฝก
ปฏิบัติการภาคสนามในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในดานเทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด และโภชนาการและการกำหนดอาหาร และสงเสริมใหนิสิตไดนำ
ความรูจากรายวิชาตางๆ รวมถึงการวิจัยในคณะสหเวชศาสตรมาปรับใชและประยุกตใหเหมาะสมในการใหบริการวิชาการสูสังคม โดยมีคณาจารยจากท้ัง 3 สาขา
วิชาเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหคำปรึกษา และดูแลการดำเนินงานเพื่อใหไดผลสำเร็จตามความมุงหมาย พรอมกันน้ีคณาจารยมีโอกาสไดตรวจสอบติดตาม            
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต เพ่ือสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัยของคณะสหเวชศาสตรในปตอๆ ไป 

 นอกจากน้ัน คณะสหเวชศาสตรยังไดจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อดูแลประชาชนในตำบลชำผักแพว อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตชื่อโครงการ “สหเวชศาสตร  จุฬาฯ รักษชุมชนแกงคอย จ.สระบุรี” ซึ่งเปนการใหบริการวิชา
การที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหนิสิตของคณะสหเวชศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย นิสิตในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด และ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดนำความรูทั้งในดานทฤษฎี และการปฏิบัติที่ไดเรียนมา ไปใชจริง โดยสอดคลองกับบริบทปญหาสุขภาพท่ีพบในชุมชน 
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โครงการ “จากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี” 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล 
อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดโครงการ     
“จาก ใจถึ ง ใจ  จุ ฬาฯ -สระบุ รี”  เพื่อ         
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดองคความรู    
และสรางความสัมพันธอันดีระหวางจุฬาฯ 
กับชุมชน และประชาสัมพันธโครงการการ
พัฒนาตางๆ ที่จุฬาฯ ไดดำเนินการรวมกับ
ชุมชน โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสร เขารวมในพิธีเปด

โครงการและเย่ียมชมงาน ทั้งนี้มีชาวบานจาก 3 ตำบล (หวยแหง ชำผักแพว และตาลเด่ียว) อบต.เจาหนาที่จากภาคสวนตางๆ พรอมทั้งนักเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตางๆ มารวมงานเปนจำนวนมาก ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาฯ อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ปาลนี          
อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
นางชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ 
เปนตัวแทนคณะฯ เขารวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล อันเปนวันคลาย     
วันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก          
“พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน” เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ สถูป   
พระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 

ภาควิชาเคมีคลินิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การควบคุมคุณภาพสำหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย” 

 ภาควิชาเคมีคลินิก นำโดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชา
ชีวเคมมีคลินิกและอณูทางการแพทย และคณาจารยภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมคุณภาพสำหรับหอง
ปฏิบัติการทางการแพทย” ขึ้น เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ หองบรรยาย ชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับเกียรติจาก          
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการอบรมฯ 
 สำหรับการจัดโครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพสำหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหแก    
นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย อาจารยเทคนิคการแพทย ศิษยเกาและผูเกี่ยวของกับงานควบคุมคุณภาพ
ในหองปฏิบัติการฯ  



กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข

น.ส.สุภานัน บัวจันทร�

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 
โทร. 0-2873-2098, 0-2873-2507

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

พิธีแสดงมุทิตาจิตแกคณาจารยผูเกษียณอายุงาน ป 2557  

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต    

“ดวยรักและผูกพันธ” แกคณาจารยผูเกษียณอายุงาน ป 2557 คือ       
รศ.ดร.วาริน แสงกิติโกมล และ ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร โดยมี  
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธาน   
ในพิธีเปดงาน พรอมดวยคณาจารย บุคลากร นิสิตรวมแสดงมุทิตาจิต    
และมอบของท่ีระลึก แดคณาจารยผูเกษียณอายุราชการ พรอมถายรูป    
เปนที่ระลึกรวมกัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  


