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คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 17 “ผลการดำเนินงานตาม KPI ปงบประมาณ 2558” 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดจัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 17 ในหัวขอ “ผลการ
ดำเนินงานตาม KPI ปงบประมาณ 2558” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตาม KPI ของคณะ 
และกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 ที่ผานมา พรอมรายงานผล
งานคณะสหเวชศาสตร ปงบประมาณ 2558 ใหกับชาวประชาคมไดรับทราบ ซึ่งนับเปนเรื่อง
นายินดียิ่งท่ีคณะสหเวชศาสตรไดผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวได
รับความสนใจจากผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ เขารวมงานเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่  
17 ธันวาคม 2558 ณ หอง 232 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
 

งานประชุม AAMLS 2015 Inaugural scientific conference of the Asia Association of 
Medical Laboratory Scientists “Exploring new frontier in laboratory medicine” 

 ตามที่สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไดมอบหมายให      
ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท (กรรมการและวิเทศสัมพันธ) และใหการสนับสนุน รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท เขารวมประชุม AAMLS 2015 Inaugural 
scientific conference of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists “Exploring new frontier in laboratory medicine” ณ เมือง 
Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้นเม่ือวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา โดยไดรับเชิญไปบรรยายในหัวขอ Education and registration in Thailand 
และ Role of POCT in Laboratory medicine 
 นอกจากการบรรยายในการประชุมแลว ยังไดเขารวมการประชุม AAMLS Board Of Director และไดนำเสนอการประชุม International Conference 
ACCLS ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพในป 2016 โดยจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึง 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน 
พัทยา และมีการแจกเอกสารแนะนำประเทศไทยแกตัวแทนองคกรสมาชิกของแตละประเทศ เพื่อนำไปประชาสัมพันธกับสมาชิกในสมาคมฯ ของแตละ
ประเทศ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมอยางมาก และในชวงการปดการประชุมมีการฉายวิดีทัศนแนะนำประเทศไทยเพ่ือใหผูเขารวมประชุมรับทราบ
ถึงการประชุม ACCLS 2016 ที่จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกดวย 
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รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 49 ป แหงการสถาปนาวิทยาลัยประชากรศาสตร 

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดง
ความยินดีและมอบกระเชาดอกไมแก ศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ป แหงการกอตั้งวิทยาลัย ณ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาฯ อาคาร   
วิศิษฐ ประจวบเหมาะ 

โครงการ “มอบกาวน กาวแรกสูวิชาชีพ (First Gown First Step)” คร้ังที่ 4 

 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2558 ภาควิชากายภาพบำบัด ไดจัดโครงการ “มอบกาวน กาวแรกสูวิชาชีพ (First Gown First Step)” ครั้งที่ 4 รวมกับ
นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปที่ 4 จำนวน 62 คน ณ หอง 421 อาคารจุฬาพัฒน 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติจาก                
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการ คณาจารยภาควิชากายภาพบำบัดและนิสิตกายภาพบำบัด            
ชั้นปอื่นๆ เขารวมงาน ซึ่งบรรยายกาศภายในงานเต็มไปดวยความอบอุนและความประทับใจ 

 สำหรับโครงการดังกลาว จัดข้ึนเพื่อเนนใหนิสิตไดตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแหงวิชาชีพ และพรอมที่จะเปนนักกายภาพบำบัด    

ที่ดีในอนาคต เพื่อออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป  

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ป แหงการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 

 เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดง
ความยินดีและมอบของท่ีระลึกแกตัวแทนของคณะพยาบาลศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ป 
แหงการสถาปนา ณ ชั้น 10 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาฯ 
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โครงการเรียนรูบทบาทวิชาชีพสานสัมพันธสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2558 

โครงการค่ำคืนเบิกบานสำราญนองพี่ ประจำปการศึกษา 2558  

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีกำหนดจัดโครงการ 

เรียนรูบทบาทวิชาชีพสานสัมพันธสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่        
3 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา ณ โถงอาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และ
นายณัฐพร ครอบนพรัตน เปนผูรับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตใหม 
นิสิตปจจุบันและนิสิตเกา ไดมีโอกาสไดทำความรูจักซึ่งกันและกัน รวมถึงเพ่ือใหนิสิต
ทุกชั้นปมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
นิสิตไดเรียนรูที่จะแกปญหารวมกันและชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน และนิสิตมีความ     
ภาคภูมิใจในคณะสหเวชศาสตร และสาขาวิชาชีพของตน 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการค่ำคืนเบิกบานสำราญนองพี่ ประจำปการศึกษา 2558 ขึ้น ณ โถงอาคาร       
จุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และนางสาวชลัยยศร ธนพงษพิบูล 
เปนผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตทุกชั้นป มีโอกาสความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตชั้นปเดียวกันและตางชั้นป นิสิต         
ชั้นปที่ 1 มีความกลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรคในทางที่เหมาะสม ไดเรียนรูที่จะทำงานรวมกัน และเปนการสรางความสามัคคแีละนิสิตชั้นปที่ 2-4       
มีโอกาสแสดงความยินดีและตอนรับนิสิตใหมของคณะสหเวชศาสตร ที่ไดผานกิจกรรมหองประชุมเชียรสัมพันธและไดเปนรุนอยางสมบรูณ 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการซุมเนื่องในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2557 ขึ้น ณ โถงอาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ     
และนางสาวธัญญาพร ชาญพินิจ เปนผูรับผิดชอบโครงการ ท้ังน้ีโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนิสิตในแตละช้ันปไดมีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพและแสดงความยินดีกับรุนพี่ที่สำเร็จ

การศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความสามารถทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค และใชเวลา
วางใหเปนประโยชน เพื่อสรางความสัมพันธใหแกนิสิตรวมคณะ และเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจแก
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 

สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการซมเน่ืองในวัน

โครงการจัดซุมเนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
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รวมเฝาฯ รับเสด็จ กิจกรรม Bike for Dad ปนเพื่อพอ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน นำขาราชการ 
ชั้นผูใหญ บุคคลสำคัญ และประชาชนทุกหมูเหลา รวมปนจักรยานในกิจกรรม “Bike for Dad 
ปนเพื่อพอ” ระยะทาง 29 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ในโอกาสนี้     
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
และนิสิตคณะสหเวชศาสตร รวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเฝาฯ 

รับเสด็จ เม่ือวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 

Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 2 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยาย
ความรู Lunch Time Seminar 2016 ครั้งที่ 2 ในหัวขอเรื่อง “Impact of mycotoxins in contaminated food on health” โดยไดรับเกียรติ         
ในการบรรยายจาก Dr.Mosaad Attia Abdel-Wahhab ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการจาก Food Toxicology and Contaminants Department, 
Division of Food Industry and Nutrition, National Research Center ประเทศอียิปต ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 

คณะนักศึกษา สปป.ลาว เขาพบคณบดี เพื่ออำลากลับประเทศ  

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะนักศึกษา

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการทุนการศึกษาจากประเทศ        
ในกลุมอาเซียน จำนวน 10 คน เขามอบของท่ีระลึกแด รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่คณะสหเวชศาสตร ใหการสนับสนุน     
ดานการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในดานอื่นๆ จนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  

 Dr.Mosaad Attia Abdel-Wahhab ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการกำลังบรรยาย   
ความรูในหัวขอเรื่อง “Impact of mycotoxins in contaminated food on health” 

ภาพบรรยากาศภายในหองบรรยาย 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย มอบของท่ีระลึกใหกับ Dr.Mosaad Attia Abdel-Wahhab วิทยากรในการบรรยาย 



6 ปที่ 7  ฉบับที่ 12  ธันวาคม  2558สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

คณะสหเวชศาสตรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเล้ียงฉลองตอนรับปใหม 2559 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมตอนรับปใหม 2559 โดยในชวงเชา คณาจารยและเจาหนาท่ีรวมกันถวายภัตตาหารเชา    
และรวมตักบาตรพระสงฆ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมความเปนสิริมงคลแกตนเองและคณะฯ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารจุฬาพัฒน 6 และในชวงค่ำไดจัดงานเล้ียง 

สังสรรคสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2559 ณ ลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธาน
กลาวเปดงานและกลาวอวยพรปใหม ภายในงานมีการแสดงจากบุคลากรใหม หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ และบุคลากรจากภาควิชาตางๆ มี
กิจกรรมการจับฉลากรางวัลผูโชคดี พรอมมีของขวัญพิเศษจากทีมผูบริหารของคณะฯ มอบใหบุคลากร นอกจากน้ียังมีการประกวดการแตงกาย ภายใต Concept 
“Back to School” และการมอบเกียรติบัตรและรางวัลใหแกบุคลากรท่ีไดทำชื่อเสียงใหกับคณะฯ ในรอบปที่ผานมาอีกดวย  
 กิจกรรมดังกลาวนั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะฯ ซึ่งบรรยากาศภายใน
งานเต็มไปดวยรอยย้ิม ความสนุกสนานและความประทับใจ 



7ปที่ 7  ฉบับที่ 12  ธันวาคม  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันทางเทคนิคการแพทย 16 หนวยกิต 

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริการ เปนประธานกลาวปดโครงการ
หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันทางเทคนิคการแพทย 16 หนวยกิต สาขาบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางการแพทย และรวมมอบประกาศนียบัตรใหกับผูที่      
ผานการอบรม ครบตามหลักสูตร ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ทั้งนี้โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา       
นักเทคนิคการแพทยและผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย ตลอดจนผูเกี่ยวของกับงานบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหมีความรูความสามารถ 

ในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำหลักการและเคร่ืองมือทางการบริหารมาประยุกตไดอยางเหมาะสม  

 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการสงเสริมความรูดานงานวิจัยเชิงลึก เพื่อการพัฒนา
ตอยอดเชิงบูรณาการอันนำไปสูการสรางความรวมมือทางงานวิจัย เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนิสิตไดรับความรู
พื้นฐาน และความรูเชิงลึกดานงานวิจัยจากอาจารยผูมีความรูและประสบการณสูงจากตางประเทศ ฝกใหนิสิตรูจักคิด วิเคราะห ตั้งคำถามอยางมีหลักการ    
ทางวิทยาศาสตร อนันำไปสูงานวิจัยที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ยังเปดโอกาสใหนิสิต และอาจารยแลกเปลี่ยนความรูดานงานวิจัยกับอาจารยชาวตางชาติ โครงการน้ี
ภาควิชาไดเชิญ Professor Dr.Christiani Jeyakumar Henry ผูอำนวยการศูนยวิจัยทางดานโภชนศาสตรคลินิค (Clinical Nutrition Research Centre) 
มหาวิทยาลัย National University of Singapore ประเทศสิงคโปร ซึ่งมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ที่มี impact factor จำนวนมาก และมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการทำวิจัยทางคลินิค โดยการบรรยายในคร้ังนี้ Professor Dr. Christiani Jeyakumar Henry ไดนำความรูที่ไดจากงานวิจัยของทานเอง

มาถายทอดใหกับ นิสิต และคณาจารยซึ่งเปนงานวิจัยท่ีนาสนใจ อาทิเชน การรับประทานดวยวิธีตางๆ กัน ไมวาจะรับประทานอาหารดวยชอน มือ หรือตะเกียบ 

มีผลตอการควบคุมระดับน้ำตาลที่ตางกัน และสงผลตอการรับประทานอาหารในม้ือถัดไปตางกัน โดยการรับประทานดวยตะเกียบสามารถควบคุมระดับน้ำตาล
ไดดีที่สุด Professor Dr.Christiani Jeyakumar Henry ยังแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพอาหาร ซึ่งสงผลตอภาวะ
โภชนาการของประชากรโลกในอนาคต ซึ่งเปนแนวทางใหนิสิตและคณาจารยไดมีความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการไดตอไป 

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการสงเสริมความรดานงานวิจัยเชิงลึก เพื่อการพัฒนา

โครงการสงเสริมความรูดานงานวิจัยเชิงลึก  
เพื่อการพัฒนาตอยอดเชิงบูรณาการอันนำไปสูการสรางความรวมมือทางงานวิจัย 

(ภาพ 1) คณาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารรับประทานอาหารค่ำรวมกับ Professor Dr.Christiani 
Jeyakumar Henry  (ภาพ 2) คณาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นิสิตหลักสูตรอาหารและ
โภชนาการและนิสิตแลกเปล่ียนจากประเทศอินโดนีเซีย ถายรูปหมูรวมกับ Professor Dr.Christiani Jeyakumar 
Henry  (ภาพ 3) คณาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
และนิสิตแลกเปล่ียนจากประเทศอินโดนีเซีย ถายรูปหมูรวมกับ Professor Dr.Christiani Jeyakumar Henry 
(ภาพ 4) Professor Dr.Christiani Jeyakumar Henry บรรยายในหัวขอ “Type 2 diabetes in Asians:          
Can diet make a difference?”  
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โครงการ  5 ส. สรางสุขนิสัย ใสใจสิ่งแวดลอม 

 เมื่อเร็วๆ นี้ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด โครงการ 5 ส. สรางสุขนิสัย         
ใสใจสิ่งแวดลอมขึ้น ณ ลานกิจกรรมและหองสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี             
อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการและนายปรภัทร แจมใส เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพื่อเสริมสรางใหนิสิตมีสุขนิสัยที่ดี ปลูกฝงใหนิสิตใสใจสิ่งแวดลอมและรูจักทำงานกันเปนทีม ในวัน
ดังกลาวนิสิตคณะสหเวชศาสตรทุกชั้นป จำนวนทั้งหมด 103 คน นำโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะ       
สหเวชศาสตร ไดรวมมอืรวมใจกันทำความสะอาด จัดระเบียบและตกแตงสถานที่ จัดเก็บสิ่งของที่ใชแลวเพื่อนำกลับมา
ใชใหมหรือรวบรวมไวสำหรับนำไปบริจาคและจัดพื้นที่ลานกิจกรรมและหองสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตรใหเปนสัดสวน 
สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อเตรียมใชเปนสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมตางๆ ของนิสิตรวมถึงบุคลากรในคณะฯ 
ในลำดับตอไป 
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กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
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 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี       
ผูอำนวยการฝายบริหาร เปนตัวแทนคณะสหเวชศาสตร รวมบริจาคกระดาษท่ีไมใชแลว ใหแกมูลนิธิ
กระจกเงา เพื่อนำไปใชประโยชน ในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของทางมูลนิธิฯ      
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 


