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NEWS UPDATE 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
ลงนามถวายพระพร ในหลวง-ราชินี 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมคณะ     

ผูบริหาร รวมทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหม 2556 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และถวายพระพรใหทั้งสองพระองค ทรงหายจาก พระอาการ
ประชวร มีพระพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงโดยเร็ววัน ดวยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 

คณบดีสหเวชฯ นำคณะ 
รวมทำบุญตักบาตร รับปใหม 2556 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ 
พรอมใจกันรวมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แดพระภิกษุสงฆจำนวน 
9 รูป จากวัดดวงแข เพื่อความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกำลังใจ  
ในการทำงาน เนื่องในวันขึ้นปใหมพุทธศักราช 2556 เมื่อวันจันทรที่ 
8 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรม ระหวางอาคารจุฬาพัฒน 1    
และ 2  
 

ศูนยนวัตกรรมฯ 
จัดโครงการสัมมนาพิเศษ 
โดยวิทยากรจากอิตาลี 

 เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม คณะสหเวชศาสตร อาคารจุฬาพัฒน 1 ชั้น 2              
ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล หัวหนาศูนยนวัตกรรมเพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย รวมกับหลักสูตร    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน ไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษ 
หัวขอเร่ือง “Autophagy and lysosomal dysfunction as emerging cellular mechanisms in health and diseases” โดยมี            
Prof.Dr.Ciro Isidoro วิทยากรจาก Department of Medical Sciences, University Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
ประเทศอิตาลี เปนผูบรรยาย ซึ่งการสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวม ฟงบรรยายทั้งสิ้น 20 คน   
 ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกลาว เปนการสงเสริมความรวมมือดานวิชาการในสถาบันระดับนานาชาติ เพื่อสรางความเขมแข็ง ทางดาน         

การเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย นอกจากน้ียังมีการเจรจาเพ่ือนำไปสูความรวมมือ ในดานวิชาการและการวิจัยตอไปในอนาคต 
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 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ          

รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ     
ออมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ในโอกาสครบรอบ 52 ป 
สหกรณออมทรัพย จุฬาฯ เม่ือวันศุกรที่ 11 มกราคม 2556 ณ สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9  
 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 52 ป 
สหกรณออมทรัพย จฬา ฯ

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 12.00-13.30 น. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม          
ชาวสหเวช” คร้ังที่ 2 เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบนโยบายการบริหารของคณะสหเวชศาสตร ทำความเขาใจ ในเรื่องของวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมาย               
วิธีดำเนินงานและการสรางความรวมมือ เพื่อรวมกันพัฒนาคณะ โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี, ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ         
รองคณบดีฝายบริหาร, รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการ
ฝายบริหาร รวมกันแจงใหทราบถึงรายละเอียดของนโยบาย พรอมทั้งตอบขอซักถามตางๆ จากบุคลากร ซึ่งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะ             
ใหความสนใจเขารวมรับฟงเปนจำนวนมาก ณ อาคารจุฬาพัฒน 2 ชั้น 2 หอง 222 

คณบดีพบประชาคมชาวสหเวชฯ ครั้งที่  2

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 96 ป
สถาปนา คณะอักษรศาสตร

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร 

รองคณบดี และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
เขามอบกระเชาดอกไม แสดงความยินดี แก ผศ.สุนิจ สุตัณฑวิบูลย  
ผูบริหารคณะอักษรศาสตร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 

96 ป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 ณ สำนักงานคณบดี    
อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
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ผลสัมฤทธ์ิ/เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแผนงานของคณบดีคณะสหเวชศาสตรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะสหเวชศาสตร จฬุาฯ เปน “เสาหลกัของแผนดนิ” และ “ผููนำในภมูภิาคอาเซียน” 
ทางดานเทคนคิการแพทย โภชนาการและการกำหนดอาหาร  และกายภาพบำบัด 

วสิยัทศัน 

สวนที่ 1 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ในระดับโลก

 

เปนองคกรแหงปญญาที่มี

ความเปนเลิศดานวิจัย

ผลิตบัณฑิตที่เปนพลเมือง

ที่มีคุณคาของประเทศ

และของโลก

กาวไกล

ยกยอง

ยกยอง

Preparation for 

AEC

Distinguished

Distinguished

KPI 1.1 จำนวนอาจารย/นักวิจัยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา

4 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นตอป

KPI 1.2 จำนวนอาจารย/นักวิจัยแลกเปล่ียน (inbound-outbound)

KPI 1.3 จำนวนนิสิตเต็มเวลาชาวตางประเทศ 4 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นตอป

KPI 1.4 จำนวนนิสิตแลกเปล่ียน (inbound-outbound)

KPI 3 จำนวนดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพใน

ระดับนานาชาติ

KPI 5 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่

ปรากฎในฐานขอมูล SCOPUS/ISI

KPI 5.1 สัดสวนของ paper ที่ตีพิมพซึ่งมีความรวมมือกับตางประเทศ

KPI 6 จำนวนการอางอิงผลงานวิจัยตอผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

ในวารสารระดับนานาชาติ (citation/paper) ที่ปรากฎในฐานขอมูล SCOPUS/ISI

KPI 7 จำนวนโครงการวิจัย บริการวิชาการที่ตอบปญหาสังคม

สิ่งแวดลอม และตอบโจทยใหประเทศ (รายงานแยกจำนวนโครงการท่ี

ตอบสนองตอปญหาระดับชาติและระดับทองถิ่น)

KPI 8 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (รายงานแยกเงินทุน

วิจัยที่มาจากตางประเทศ)

KPI 9 จำนวนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

KPI 10 จำนวนนิสิตที่ผานกระบวนการพัฒนาใหเปนคนดีและ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการเรียนรายวิชาและการทำกิจกรรม

KPI 10.1 จำนวนนิสิตที่ผานกระบวนการพัฒนาใหเปนคนดีและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการเรียนรายวิชาและการทำกิจกรรมใน

หลักสูตรและเสริมหลักสูตร

SPECIAL REPORT 

ผลสัมฤทธ์ิ/เปาประสงค ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร
คณะสหเวชศาสตร

ตัวชี้วัด
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2

11

6

36

4

50

รอยละ 25

4

15

7

2

รอยละ 60 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

4

18

7

58

5

60

รอยละ 40

5

20

10

3

รอยละ 70 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

2

20

5

80

7

70

รอยละ 60

6

25

15

4

รอยละ 80 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

คน

คน

คน

คน

คน

เรื่อง

ครั้ง/paper

โครงการ

ลานบาท

เรื่อง (สะสม)

คน

3

6

3

25

2

40

รอยละ 20

3

10

5

1

รอยละ 50 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ

 1. สรางบัณฑิตสหเวชศาสตรที่มีความรูและทักษะท่ีไดมาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคมไทย   
 2. เสริมสรางนิสิตใหเปนบัณฑิตที่สามารถครองตนอยางมีคุณธรรมและเปนผูนำสังคมได   
 3. บุกเบิกองคความรูใหมดานสหเวชศาสตรและบูรณาการองคความรูเพื่อประโยชนของสังคม   
 4. ถายโอนองคความรูกับสาธารณะเพ่ือชวยพัฒนาสังคมไทยไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนในประชาคมโลก   
 5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม     

พันธกิจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ)

ผูรับผิดชอบ
   

2556

(1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

2557

(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย.57)

2558

(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58)

2559

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)
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ผลสัมฤทธ์ิ/เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแผนงานของคณบดีคณะสหเวชศาสตรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คลองตัว/มั่นคง

เกื้อกูล/เปนสุข

เกื้อกูล/เปนสุข

ยกยอง

เกื้อกูล/เปนสุข

ยกยอง

Income/Expense 

reduction

Rewarding

Rewarding

Distinguished

Rewarding

Distinguished

KPI 10.2 จำนวนนิสิตที่ผานกระบวนการพัฒนาใหเปนคนดีและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร

KPI 11 จำนวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนิสิตในดานวิชาการ

กีฬา คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ / ป

KPI 19 มูลคาเงินและสิ่งของจากการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

KPI 20 จำนวนเงินสนับสนุนการศึกษา 

(รายงานแยกตามประเภทของทุน)

KPI 21 รอยละของนิสิตและบุคลากรท่ีไดรับความชวยเหลือ

KPI 21.1 รอยละของนิสิตที่ไดรับความชวยเหลือ

KPI 21.2 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับความชวยเหลือ

KPI 22 จำนวนชุมชนหรือโครงการท่ีจุฬาฯ เขาไปชวยเหลือทางวิชาการ

จำนวนโครงการคณะสีเขียว ดำเนินการโดยนิสิตตอป

จำนวนหนวยวิจัยที่ไดรับการรับรองจากมหาวิทยาลัย

จำนวนรางวัล/การยอมรับที่หนวยงานสนับสนุนไดรับ

จำนวนกิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงานตอป

SPECIAL REPORT 

ผลสัมฤทธิ์/เปาประสงค ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร
คณะสหเวชศาสตร

ตัวชี้วัด

 

 

 

 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีระบบการ 

บริหารจัดการ ที่คลองตัว กระชับ  

รวดเร็วและมีเสถียรภาพทางการเงิน 

เปนบานอันอบอุนของคนดีและ 

คนเกงและมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

บัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม 

คณะสหเวชศาสตรเปนองคกรที่ใช 

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางความโดดเดน 

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 

อาเซียน 

คณะสหเวชศาสตรมีระบบการ 

บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมี 

ธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ  

คณะสหเวชศาสตรมีความมดุล 

ระหวางรายไดที่ยั่งยืน มีความ 

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ 

มีสวนรวมในการสนับสนุนชุมชน  

(Faculty Social Responsibility) 



ÊËàÇªÈÒÊμÃ � Ø̈ÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧   7 

รอยละ 80
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

4

6

2

รอยละ 100

รอยละ 85

6

3

5

1

6

รอยละ 60 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

4

3

2

รอยละ 100

รอยละ 85

4

3

3

1

4

รอยละ 50 
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

2

1

2

รอยละ 100

รอยละ 85

3

3

2

1

3

คน

รางวัล

ลานบาท

ลานบาท

รอยละ

รอยละ

โครงการ

โครงการ

หนวย

รางวัล

กิจกรรม

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิจัย

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

รอยละ 70
ของนิสิตทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา

4

5

2

รอยละ 100

รอยละ 85

5

3

4

1

5
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หนวยนับ

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ)

ผูรับผิดชอบ
   

2556

(1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

2557

(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย.57)

2558

(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58)

2559

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)



คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ วัดสะแก อำเภออุทัย        
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสหเวชศาสตร รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
และบำเพ็ญกุศล แด นายเฉลียว ฉิมพลี บิดาของ นางสมปอง เรืองจวง หัวหนางาน
คลังและพัสดุ ที่ไดถึงแกกรรม ดวยโรคชรา คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะ 
ของแสดงความเสียใจและไวอาลัยแดบิดาของเจาหนาที่มา ณ ที่นี้ 

 เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2556       
เวลา 19.00 น .  ณ ศาลา 9 วัด             
เทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตปอมปราบ- 
ศัตรูพาย กรุงเทพฯ คณะสหเวชศาสตร 
เปนเจาภาพรวมฟงสวดพระอภิธรรมศพ
และบำเพ็ญกุศล แด รศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร 
หยิบโชคอนันต ภรรยา ของ รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ที่ไดถึงแกกรรมดวย โรคเอสแอลอี หรือโรคแพภูมิคุมกันตัวเอง 
คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะ ขอแสดงความเสียใจดวยความรักและอาลัย ตอการจากไปของ 
รศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร หยิบโชคอนันต มา ณ ที่นี้ 

ดวยรักและอาลัย

คณะสหเวชศาสตร
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ

บิดาเจาหนาที่คณะ


