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ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2554
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อ.ดร.ระวีนันท�  มิ่งภัคนีย�

อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล

นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี

นายสมบูรณ�  หนูไข�

นางปาณัสกร  นวลวัฒน�

นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ�

นายกำพล  พิชยานนท�

นางสาวศศิกาญจน�  มณีจันทร�

นางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวี

นางสาวกมลลักษณ�  แสนทวีสุข 
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ผศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�

ผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทร

ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ

อ.ดร.ปาลนี  อัมรานนท�

อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร

 ป� พ.ศ. 2554 มีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร� เข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

มีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�จำนวน 79 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 51 คน สาขาวิชา

โภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน 24 คน และมีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน ทางกองบรรณาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาทุกท�าน และขอให�ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานทุกท�าน 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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  วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร�ได�เข�าร�วมพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจำป�การศึกษา 2553 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จึงขอแสดง                                       

ความยินดีแด�บัณฑิตทุกคนรวม 164 คน โดยเป�นระดับปริญญาบัณฑิต 154 คน คือ วิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 79 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด      

51 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 24 คน และระดับ

บัณฑิตศึกษาอีก 10 คน คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� 

8 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก 1 คน และ       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด 1 คน และป�นี้ บัณฑิตรุ�นแรกของ “ทุนสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต�” (ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�มาศึกษาต�อท่ีคณะ  

สหเวชศาสตร� จุฬาฯ) ได�สำเร็จการศึกษาแล�ว โดยเป�นนักเทคนิคการแพทย� 1 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน และนักโภชนาการและการกำหนด

อาหาร 1 คน ในโอกาสนี้ คณาจารย� และบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร�ทุกคนขออำนวยพรให�บัณฑิตทุกคนกอรปด�วยพลังกาย พลังใจ        

พลังป�ญญา แสดงศักยภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ให�ประจักษ�ด�วยการสรรค�สร�างงาน อันเป�นคุณประโยชน�แก�ตนและสังคมส�วนรวม สืบสาน

ปณิธาน “เกียรติภูมิจุฬาฯคือเกียรติแห�งการรับใช�ประชาชน” 

 จดหมายข�าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ�ฉบับเดือนเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2554 นี้ ขอกล�าวถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’ 

คือ หลักการสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินทุนวิจัย กองทุนคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สืบเน่ืองจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร� 

จุฬาฯ ขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน มีนโยบายท่ีจะส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางการวิจัยของคณาจารย� 

นักวิทยาศาสตร� บุคลากรและนิสิต ซ่ึงจะนำไปสู�การทำงานวิจัยอย�างต�อเนื่อง เพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการและการประยุกต� ใช�ให�เกิดประโยชน� 

ในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้นต�อไป จึงได�มอบหมายให�ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ� ขณะนั้น คือ อาจารย� ดร.วนิดา นพพรพันธ ุ� ดำเนินการ 

จัดทำประกาศคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ�การให�ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินทุนวิจัย กองทุนคณะสหเวช-

ศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอำนาจตามความในข�อ 7 และข�อ 10 แห�งระเบียบจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว�าด�วย   

กองทุนคณะสหเวชศาสตร� ของคณะสหเวชศาสตร� พ.ศ. 2541 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 14/2543 

ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มีมติเห็นชอบ และให�ประกาศน้ีมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป�นต�นไป  

 สาระสำคัญของประกาศน้ีคือ คณะสหเวชศาสตร�จัดสรรเงินรายได�คณะสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�พ้ืนฐาน และ/หรือ การวิจัย 

ประยุกต�ทางด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพและสาธารณสุข หรือเป�นโครงการวิจัยท่ีใช�ความรู� หลักการทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือแก�ไขป�ญหา 

ของประเทศในด�านต�างๆ เช�น ด�านสาธารณสุข สิ่งแวดล�อม การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ� ฯลฯ หรือเป�นโครงการวิจัยด�านข�อมูลเชิงสถิติ      

ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาคณะ และ/หรือ หลักสูตรทางด�านสหเวชศาสตร� โดยหัวหน�าโครงการวิจัย อาจเป�นอาจารย�ประจำ หรือนักวิทยาศาสตร� 

หรือบุคลากรประจำของคณะ แต�ต�องมีนิสิตเข�าร�วมโครงการวิจัยด�วย ยกเว�นโครงการวิจัยด�านข�อมูลเชิงสถิติท่ีเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาคณะ 

และหลักสูตรทางด�านสหเวชศาสตร� ไม�จำเป�นต�องมีนิสิตเข�าร�วมโครงการวิจัย วงเงินสนับสนุนไม�เกิน 80,000 บาท/โครงการ และไม�มีค�าตอบแทน 

สำหรับผู�รับทุนวิจัย 

 เพ่ือให�การสนับสนุนโดยเงินทุนวิจัย กองทุนคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ มีหลักเกณฑ� วิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังให�เกิดความชัดเจน 

คล�องตัวในการเบิกจ�ายเงินสนับสนุนการวิจัย จูงใจให�มีการวิจัยเพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการ และการประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ในทางปฏิบัติ 

มากย่ิงขึ้น คณะสหเวชศาสตร�จึงแต�งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน (เงินทุนวิจัย) โดยมีรองคณบดี หรือ ผู�ช�วยคณบดี กำกับดูแลงานวิจัย 

เป�นประธาน และให�หัวหน�าภาควิชาทุกภาควิชามอบหมายให�คณาจารย�ตัวแทนภาควิชาร�วมเป�นกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน�าท่ี 

พิจารณาอนุมัติเงินทุนให�แก�โครงการวิจัยต�างๆ ตามความเหมาะสม พร�อมท้ังติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และจัดทำรายงานประจำป�  

เพ่ือเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร� 

 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน (เงินทุนวิจัย) ได�เริ่มจัดสรรทุนวิจัยในป�งบประมาณ 2544 ต�อเนื่องจนถึงป�จจุบันป�งบประมาณ 2554 

เป�นเวลา 11 ป�อนุมัติโครงการวิจัยรวม 96 โครงการ คิดเป�นเงินร�วม 4,700,000 บาท 

  

(ฉบับหน�า จะกล�าวถึงโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร�) 



 งานประชุม WHASIB 2011 และการแสดงสินค�าฮาลาลสามเหล่ียมเศรษฐกิจจัดข้ึนป�ละครั้ง ครั้งนี้

นับเป�นครั้งที่ 4 ส�วน WHASIB 2011 & IMT-GT HAPEX 2011 นับเป�นครั้งแรกที่สองสถาบันจับมือกัน

จัดข้ึน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� การประชุมนานาชาติครั้งนี้นับเป�นครั้งแรกที่ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล 

จุฬาฯ สาธิตการทำงานของระบบ SILK หรือ Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol ซ่ึงเป�นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมโลจิสติกส�ท่ีสอดคล�องกับหลักการอิสลาม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจาก 

ผู�ทรงคุณวุฒิจากประเทศต�างๆ ได�แก� มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถานและไทย งานประสบความสำเร็จ 

อย�างย่ิงใหญ� โดยเลขาธิการอาเซียนแสดงความเห็น ว�าควรขยายงานข้ึนสู�ระดับอาเซียนต�อไป 

 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำป�การศึกษา 2553 

คณะสหเวชศาสตร� มี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ�ายบริหารและกิจการ

นิสิตผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา/QMR ผศ. ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ผศ.ดร.เทวิน  

เทนคำเนาว� ผู�ช�วยคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วนิดา 

หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต พร�อมคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร�ร�วมให�การต�อนรับ คณะกรรมการผู�ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป�การศึกษา 2553 เม่ือวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 ณ ห�องประชุมคณะสหเวชศาสตร� อาคารจุฬา

พัฒน� 1 ช้ัน 2  

 คณะกรรมการผู�ตรวจประเมินคุณภาพฯ ป�การศึกษา 2553 มีท้ังหมด 6 ท�าน ประกอบไปด�วย รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี, รศ.ดร.ฤดี 

สุราฤทธ์ิ, รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท�, นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี, ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี, นางกนกนภัส สินเสนาะ 
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คณะสหเวชศาสตร�  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ผ�านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป�การศึกษา 2553  ระดับ ”ดี” 
คณะสหเวชศาสตร�  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ผ�านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป�การศึกษา 2553  ระดับ ”ดี” 

 กิจกรรมที่ 2

จุฬาฯ จับมือ มอ.จัดประชุมนานาชาติ วิทยาศาสตร�ฮาลาล-งานเอ็กซ�โป จุฬาฯ จับมือ มอ.จัดประชุมนานาชาติ วิทยาศาสตร�ฮาลาล-งานเอ็กซ�โป  กิจกรรมที่ 1

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ áÅÐ â¤Ã§¡ÒÃ
 ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยร�วมมือกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (มอ.) จัดการประชุม 

วิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร�ฮาลาลอุตสาหกรรมและธุรกิจ (World of Halal Science, Industry and Business หรือ WHASIB 2011) 

และงานแสดงสินค�าผลิตภัณฑ�ฮาลาลสามเหล่ียมเศรษฐกิจ (IMT-GT Halal Products Expo หรือ IMT-GT HAPEX) เม่ือวันที่ 27-31 กรกฎาคม 

2554 ณ ศูนย�ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ป�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หาดใหญ� มีผู�เข�าร�วมประชุมกว�า 2,000 คน 

และผู�เข�าชมงานแสดงสินค�าผลิตภัณฑ�ฮาลาลท่ีมีอีกนับหม่ืนคน นอกจากประเทศไทยแล�วยังมีผู�มาร�วมงานจากประเทศต�างๆ กว�าสิบประเทศ 

โดยพิธีเป�ดงานได�รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร� พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน จากนั้นประธานในพิธีร�วมกับนายธนะ ดวงรัตน� เอกอัครราชทูตไทย 

ประจำประเทศมาเลเซีย นายภาณุ อุทัยรัตน� เลขาธิการศูนย�อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) นายพิศาล ทองเลิศ    

รองผู�ว�าราชการจังหวัดสงขลา อ.สืบศักดิ์ กล่ินสอน ผู�อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ในฐานะผู�แทนจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน ผู�อำนวยการศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ให�สัมภาษณ�ผู�สื่อข�าวโทรทัศน� 

วิทยุ หนังสือพิมพ� ท้ังส�วนกลางและท�องถิ่นกว�า 70 คน  



การตรวจ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” เริ่มจากคณะ
กรรมการผู�ตรวจประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบสารหลักฐานต�างๆ ตาม   
องค�ประกอบ 9 องค�ประกอบ ซ่ึงสามารถสรุปผลประเด็นสำคัญท่ีได�จาก
การตรวจประเมินคุณภาพได�ดังนี้  
 จุดเด�น  
 1. นิสิตแรกรับเข�าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขา มีระดับ 
   คะแนนสูงสุดเม่ือเทียบกับนิสิตแรกรับเข�าศึกษาในสาขาเดียวกัน 
   ณ สถาบันการศึกษาอ่ืน  
 2. คณะมีหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิต 
   ศึกษาทำให�สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันระหว�างการเรียนการสอน 
   การวิจัย และบริการวิชาการ 
 3. คณะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน�นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 4. คณะมีคณาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกมากถึงร�อยละ 85 
 5. บุคลากรในฝ�ายบริหารและฝ�ายวิชาการมีความพึงพอใจต�อการ 
   จัดสวัสดิการของคณะ 
ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ควรเพ่ิมการจัดประชุมวิชาการให�ศิษย�เก�าเข�าร�วม  
   และทำ Web link วารสารเผยแพร�ความรู�ให�ศิษย�เก�า 
จุดท่ีควรปรับปรุงพัฒนา 

 1. ควรกำหนดอัตลักษณ�ของคณะและดำเนินการอย�างเป�นรูปธรรม 
 2. ควรสนับสนุนให�คณาจารย�เข�าสู�ตำแหน�งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 3. ควรเพ่ิมจำนวนหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให�สอด 
   คล�องกับคุณวุฒิของอาจารย�และการเป�นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 4. ควรวางแผนการเพ่ิมงบประมาณรายรับ 
 5. ควรเพ่ิมเงินทุนวิจัยของคณะให�มากข้ึน 
 6. ควรจัดทุนอบรมระยะส้ันในต�างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ให�แก� 
   อาจารย� 
 7. ควรจัดทำแผนด�านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให�ชัดเจนและ 
   ปฏิบัติตามแผน 
 8. ควรจัดทำแผนการจัดการความรู�ของคณะและให�มีการดำเนินงาน 
   ตามแผน 
 9. บุคลากรในคณะมีศักยภาพมากพอท่ีจะกำหนดมาตรฐาน 
   ด�านศิลปวัฒนธรรมให�เป�นระดับชาติได� เช�น การนวดแผนไทย  
   อาหารไทย สมุนไพรไทย เป�นต�น 
 10.ควรส�งเสริมบทบาทนักกายภาพบำบัดของคณะในการสนับสนุน 
   งานกีฬาระดับชาติ และนานาชาติ 
องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดำเนินการองค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดำเนินการ      
 จุดเด�น 
 คณะกรรมการบริหารคณะเป�นศูนย�รวมผู�บริหารของทุกหน�วยงาน 
ในคณะ ทุกหน�วยงานจึงมีส�วนร�วมในการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน� และ 
พันธกิจของคณะ ซ่ึงเสริมสร�างความเข�าใจและความร�วมมือในการปฏิบัติ 
งานระหว�างหน�วยงาน เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายท่ีกำหนด  
องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตองค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต    
 จุดเด�น 
 1. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายท้ังระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต 
   ศึกษาทำให�สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันระหว�างการเรียนการสอน 
   การวิจัยและบริการวิชาการ 

 2. คณะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน�นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการสนับสนุนและมีการวางแผนพัฒนาด�านต�างๆ โดยมีข�อมูล 
   มาจากการสำรวจความต�องการว�าคณาจารย�และบุคลากรขาดความรู� 
   ความเช่ียวชาญด�านอะไร 
 2. ควรขอความร�วมมือหรือกระตุ�นให�นิสิตประเมินรายวิชามากข้ึน  
   เพ่ือนำผลไปใช�ในการพัฒนา   
องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาองค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
  จุดเด�น 
 1. คณะมีสื่อสิ่งพิมพ�ส�งข�าวการเคลื่อนไหวให�ศิษย�เก�า นิสิต และ 
   คณาจารย�รับทราบอย�างต�อเนื่อง 
 2. นิสิตมีกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาตนเองต�อเนื่องทุกป� 
องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัยองค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย     
 จุดเด�น 
 1. มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร�ท่ีเป�นเทคโนโลยีระดับสูงท่ีเอ้ืออำนวยต�อ 
   การวิจัย 
 2. มีอาจารย�และนิสิตได�รับรางวัลด�านการวิจัยท้ังในระดับชาติและ 
   ระดับนานาชาติ    
 3. ได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส�งเสริมการวิจัยตามแผนพัฒนา 
   วิชาการโครงการจุฬา 100 ป� อย�างต�อเนื่อง (ป� 2551-2555) 
 4. อาจารย�ประจำมีการทำวิจัยควบคู�กับการจัดการเรียนการสอน 
 ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. คณะควรสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยเพ่ิมเติมในป�ถัดไป 
 2. คณะควรสนับสนุนให�คณาจารย�รับการอบรมในต�างประเทศ 
   เพ่ือกลับมาเผยแพร�ความรู�/พัฒนาศักยภาพด�านวิจัยหรืองาน 
   สร�างสรรค�ของคณะ   
องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคมองค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม     
 จุดเด�น 
   หน�วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร�สุขภาพหรือศูนย�สุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร� จัดเป�นสถานพยาบาลของรัฐเติบโตข้ึนอย�างรวดเร็ว 
นอกจากจะเป�นแหล�งรายได�สำคัญของคณะแล�วยังเป�นสถานที่ฝ�กงาน 
ของนิสิต ได�รับการยอมรับสูงทางด�านศักยภาพของงานบริการท้ัง 
เทคนิคการแพทย� กายภาพบำบัด และมีโครงการจะพัฒนาการบริการ 
ใหม�ๆ เช�น คลนิิกโภชนาการ คลินิกเท�า คลินิกลดปวด เป�นต�น 
องค�ประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมองค�ประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     
 ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   คณะมีคณาจารย�ท่ีมีศักยภาพ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย� กายภาพบำบัด และโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
เห็นควรผลักดันให�มีการกำหนดหรือสร�างมาตรฐานคุณภาพด�านศิลปะ 
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป�นที่ยอมรับในระดับชาติต�อไป   
องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการองค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
 ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ ผลการประมวล
ผลไม�ถูกต�องและไม�สะท�อนความจริง ควรปรับรูปแบบการสรุปผล 
องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณองค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ      
 ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   แผนกลยุทธ�ทางการเงิน แนะนำให�เพ่ิมวีธีการเพ่ิมเงินทุนวิจัย

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 4 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554



จากแหล�งทุนภายนอก/แผนการประมาณรายรับจากรายได�หน�วยปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตร�สุขภาพ (โดยพิจารณาถึงภาพรวมเม่ือเงินอุดหนุน  
จากศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาลแยกหน�วยงานออกไปเพ่ือรักษาอัตราส�วนเงินวิจัย) 

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 5 ¡Ã¡®Ò¤Á - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554

สรุปผลประเด็นสำคัญท่ีได�จากการสัมภาษณ�อาจารย�/บุคลากร/นิสิต และบัณฑิตสรุปผลประเด็นสำคัญที่ได�จากการสัมภาษณ�อาจารย�/บุคลากร/นิสิต และบัณฑิต  
 
 (ความเห็นผู�ตรวจประเมินเพ่ือนำเสนอต�อส�วนประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย)  
 จุดท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา (ระดับคณะ) 
 1. การเรียนการสอน บางรายวิชาของหลักสูตรกายภาพบำบัด ควรมีการใช�เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   เพ่ือช�วยให�นิสิตสามารถฝ�กภาคปฎิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. การประชาสัมพันธ�ข�าวสารของคณะและมหาวิทยาลัยแก�นิสิตยังไม�ท่ัวถึง 
 3. ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 4. ควรปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยและการฝ�กซ�อมสำหรับบุคลากรและนิสิตอย�างต�อเนื่อง 
 จุดท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย) 
 1. สถานที่ห�องบรรยาย ห�องปฏิบัติการ ห�องวิจัย และห�องพักนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม�เพียงพอ 
 2. สถานที่จัดกิจกรรม/สนามกีฬา ไม�เพียงพอ 
 3. โรงอาหารมีบุคคลภายนอกมาใช�บริการจำนวนมากในเวลาพักกลางวันมหาวิทยาลัยควรดำเนินการ 
   ให�เป�นไปตามมาตรการจำกัดเวลาสำหรับบุคคลภายนอกอย�างเข�มงวด เพ่ืออำนวยความสะดวก 
   แก�นิสิตและบุคลากร 
 4. ควรปรับปรุงความสะอาดของโรงอาหารและห�องน้ำ 
 5. ควรจัดบริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยถึงคณะในช�วงเวลา ก�อน 9.00 น และหลัง 16.00 น 
   เสร็จจากการสัมภาษณ�แล�วทางคณะกรรมการผู�ตรวจประเมินคุณภาพฯ ได�ลงพื้นที่เพ่ือตรวจเย่ียมชม 
สถานที่ต�างๆ ท่ีคณะสหเวชศาสตร�ใช�งานอยู� ประกอบไปด�วย อาคารจุฬาพัฒน�1, 3, 13 และ 
โรงอาหาร   
   จากการตรวจ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” สรุปในภาพรวมได�ว�า “คณะสหเวชศาสตร�จุฬาฯ” 
ได�ผ�านการตรวจ “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” จากคณะกรรมการผู�ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ตามองค�ประกอบ 9 องค�ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
(สกอ.) ประจำป�การศึกษา 2553 ด�วยผลการประเมิน “4.33” ซ่ึงจัดอยู�ในระดับ “ดี” 

องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพองค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
จุดเด�น 

   คณะฯ ดำเนินงาน ตามจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยซ่ึงเป�นผู�นำ 
ในการประกันคุณภาพของประเทศ 
   จากนั้นคณะกรรมการผู�ตรวจประเมินคุณภาพได�มีการสัมภาษณ�
นิสิตของหลักสูตรต�างๆ รวมท้ังหมด 9 หลักสูตรพร�อมท้ังสัมภาษณ�
บุคลากรสายวิชาการ (อาวุโส/ใหม�) และบุคลากรสายสนับสนุน (อาวุโส/
ใหม�)   

คณะกรรมการผู�ตรวจประเมิน  “คุณภาพการศึกษาภายใน  ป�การศึกษา 2553”คณะกรรมการผู�ตรวจประเมิน  “คุณภาพการศึกษาภายใน  ป�การศึกษา 2553”

รองศาสตราจารญ�
ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

คณะทันตแพทย�ศาสตร� จุฬาฯ
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย�
ดร.รัชนา ศานติยานนท�
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

กรรมการ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�
ดร.ปราณีต เพ็ญศรี

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ      
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธ์ิ
คณะทันตแพทยศาสตร�

ม.มหิดล
ผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

กรรมการ

นางกนกนภัส สินเสนาะ
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ



 กิจกรรมที่ 4

 งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร� โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรมผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดี ได�จัดโครงการส�งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา      

“ทำบุญไหว�พระ 9 วัด เพื่อเสริมศิริมงคลชีวิต”“ทำบุญไหว�พระ 9 วัด เพื่อเสริมศิริมงคลชีวิต” ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ป�นน้ำใจสู�เยาวชนผู�ด�วยโอกาส และผู�อาวุโส”“ป�นน้ำใจสู�เยาวชนผู�ด�วยโอกาส และผู�อาวุโส” ส�งเสริมอนุรักษ�

ศิลปาชีพ  “เยี่ยมชมศิลปะการตีมีด”“เยี่ยมชมศิลปะการตีมีด” เม่ือวันอาทิตย�ท่ี 7 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให�บุคลากรได�มีโอกาสร�วมทำบุญถวาย

จตุป�จจัยไทยทานแด�พระสงฆ� บริจาคสิ่งของและเงินให�แก�เยาวชนผู�ด�อยโอกาสและผู�อาวุโส เพ่ือส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนา โดยนำหลอดไฟฟ�า ยารักษาโรค ไปร�วมทำบุญ จำนวน 9 วัดประกอบไปด�วย 1.วัดท�าการ�อง 2.วัดตูม 3.วัดกษัตราธิราช      

4.วัดเชิงท�า 5.วัดหน�าพระเมรุราชิการาม 6.วัดธรรมิกราช 7.วัดราชประดิษฐาน 8.วัดพนมยงค� 9.วัดศาลาปูน นอกจากนี้ยังได�ร�วมกันนำเงิน    

และสิ่งของไปร�วมบริจาคให�กับศูนย�การศึกษาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป�นศนูย�การศึกษาท่ีมีเด็กพิการ 5 ประเภท รวมท้ังพิการ     

ซ้ำซ�อน และได�ไปเย่ียมเยียนและบริจาคสิ่งของจำเป�นแก�คนชรา ณ สถานสงเคราะห�คนชราวาสนะเวชน� ตลอดจนได�มีโอกาสเข�าชมศิลปะการตีมีด

อรัญญิกอันมีช่ือเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ร�านวินัยรวยเจริญ โดยมี คุณวินัย ยินดีวิทย�คุณวินัย ยินดีวิทย� เจ�าของร�านให�เกียรติเป�นวิทยากรบรรยาย 

พร�อมท้ังได�ชมการสาธิตวิธีการตีเหล็กร�อนเพ่ือข้ึนรูปเป�นมีด ซ่ึงเป�นวิธีการแบบโบราณท่ียังคงหลงเหลืออยู�เพียงไม�กี่แห�งในประเทศไทย ท้ังนี้ 

มีผู�เข�าร�วมโครงการดังกล�าวท้ังสิ้น 48 คน กิจกรรมนี้ถือเป�นกิจกรรมหนึ่งท่ีส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และสอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร� “เป�นสุข”“เป�นสุข” ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการส�งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาทำบุญไหว�พระ 9 วัด เพื่อเสริมศิริมงคลชีวิตฯ โครงการส�งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาทำบุญไหว�พระ 9 วัด เพื่อเสริมศิริมงคลชีวิตฯ 

 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 งานบริการวิชาการและวิจัย ได�จัดโครงการสัมมนาพิเศษระดับนานาชาติ ข้ึน ณ ห�องประชุมคณะสหเวช

ศาสตร� อาคารจุฬาพัฒน� 1 ช้ัน 2 ท้ังนี้ เป�นการบรรยายพิเศษเร่ือง Potential usage of Piperaceae family extract and pure compound in 

health and cosmetics โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย คือ Razauden Mohamed Zulkifli, Ph.D. (Nutritional Biochemistry, University of 

Nottingham, UK) ซ่ึงป�จจุบันเป�นอาจารย�สังกัด Faculty of Biosciences and Bioengineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)  

โครงการสัมมนาพิเศษระดับนานาชาติ โครงการสัมมนาพิเศษระดับนานาชาติ 

 การจัดโครงการดังกล�าวเป�นการส�งเสริมด�านวิชาการ เพ่ือทำให�เกิดความเข�มแข็งทางด�านการเรียน

การสอนและการวิจัย คณะจึงส�งเสริมให�มีความร�วมมือกับสถาบันในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอาจารย�

ชาวต�างชาติท่ีมีศักยภาพและประสบการณ�ในด�านการเรียน การสอน และการวิจัย เป�นท่ีประจักษ�ในการ

สัมมนาในครั้งนี้ มีผู�เข�าฟ�งและแลกเปลี่ยนความรู� ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นคณาจารย�และนิสิตของคณะได�รับ  

การถ�ายทอดความรู�ประสบการณ� และวัฒนธรรมการดำเนินงานวิจัยในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมี

การเย่ียมชมห�องปฏิบัติการการเจรจาเพ่ือนำไปสู�ความร�วมมือในด�านวิชาการ และวิจัยต�อไปโดยโครงการ 

สัมมนาในครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมฟ�งบรรยายท้ังสิ้น 24 คนและผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ร�วมอบรมเท�ากับ 

4.27 จากระดับสูงสุด 5.0 

คุณวินัย ยินดีวิทย�คุณวินัย ยินดีวิทย�
เจ�าของร�านวินัยรวยเจริญ
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   เม่ือวันเสาร�ท่ี 6 สิงหาคม 2554 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นำโดย อ.ดร.สุวิมล ทรัพย�วโรบล  

หัวหน�าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได�จัดโครงการม�วงครามป�นรักให�สังคมครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมการให�ความรู�รูปแบบ Edutainment 

ด�านโภชนาการให�แก�เด็กวัยเรียนผู�ด�อยโอกาส ณ มูลนิธิบ�านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป�นการปลูกฝ�งความมีจิตสาธารณะ ห�วงใยต�อสังคม  

และมุ�งทำประโยชน�ให�แก�ส�วนรวมของนิสิตจุฬาฯ ทำให�นิสิตได�เห็นอีกด�านหนึ่งของสังคม เกิดความตระหนักถึงความไม�เท�าเทียมกันในสังคม 

ท้ังนี้โครงการดังกล�าวเป�นส�วนหน่ึงของ “โครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องใน 

โอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ     

 กิจกรรมที่ 5

 กิจกรรมที่ 6 โครงการ 20 ป� สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาพัฒนาสังคม โครงการ 20 ป� สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาพัฒนาสังคม 
   หน�วยวิรัชกิจและประชาสัมพันธ� และบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร� โดย ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู�ช�วยคณบดี และ รศ.แจ�มใส 

สุวรรณศักดิ์ศร ี ได�จัดโครงการ  “20 ป� สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาพัฒนาสังคม” ณ สถานสงเคราะห�เด็กอ�อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือ     

วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2554 โดยเป�นการให�ความรู�และฝ�กทักษะ พัฒนาการให�แก�เด็กที่ด�อยโอกาส และยังช�วยฝ�กสมาธิและพัฒนาด�านภาษา 

ได�แก� การเล�านิทาน การฝ�กมารยาท รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑ�ท่ีจำเป�น หนังสือ ของเล�นเสริมทักษะพัฒนาการให�กับเด็ก และจัดแต�งห�องสมุดให�

กับสถานสงเคราะห� เพ่ือเป�นการปลูกฝ�งความมีจิตสาธารณะ ห�วงใยต�อสังคมและมุ�งทำประโยชน�ให�แก�ส�วนร�วมของนิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ด�วยการประยุกต�ใช�ทักษะวิชาชีพมาช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคล�องกับคำกล�าวท่ีว�า “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห�งการรับใช�ประชาชน” 

ท้ังนี้โครงการดังกล�าวเป�นส�วนหน่ึงของ “โครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 
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โครงการม�วงครามป�นรักให�สังคม ครั้งที่ 1 โครงการม�วงครามป�นรักให�สังคม ครั้งที่ 1 

 เม่ือวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการดูแลโครงสร�างร�างกายของนักเรียน   

ระดับประถม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ฝ�ายประถมศึกษา โดยมี อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ รับผิดชอบเป�นหัวหน�าโครงการ ซ่ึงมี 

วัตถุประสงค�เพ่ือให�บริการแก�นักเรียนในการตรวจภาวะกระดูกสันหลังคดและการตรวจลักษณะอุ�งเท�า พร�อมท้ังให�คำปรึกษาและแนะนำวิธีการป�องกัน 

ภาวะกระดูกสันหลังคดให�แก�ผู�ปกครอง โดยไม�คิดค�าบริการใดๆ โดยโครงการนี้เป�นหนึ่งในโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม “คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

 กิจกรรมที่ 7 กายภาพบำบัด จุฬาฯ อาสาตรวจบริการโครงสร�างร�างกายในเด็กประถมศึกษา กายภาพบำบัด จุฬาฯ อาสาตรวจบริการโครงสร�างร�างกายในเด็กประถมศึกษา 
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 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดสัมมนาภาควิชา ในหัวข�อ “ยุทธศาสตร�แผนพัฒนาภาควิชาเคมีคลินิกระยะ 5 ป�” “ยุทธศาสตร�แผนพัฒนาภาควิชาเคมีคลินิกระยะ 5 ป�” 

ระหว�างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2554 ณ เขาค�อทะเลภู อำเภอเขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อนของภาควิชา 

และการจัดทำแผนยุทธศาสตร� ในระยะเวลา  5 ป� ท้ังนี้ เพ่ือเป�นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพต�อการดำเนินภารกิจของภาควิชาต�อไป โดยมี

จำนวนผู�เข�าร�วมโครงการทั้งสิ้น 12 คน อน่ึง ได�มีโอกาสในการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมท้ังได�เข�านมัสการพระบรมธาตุเจดีย�กาญจนาภิเษก 

เย่ียมอนุสรณ�สถานผู�เสียสละเขาค�อ และเย่ียมชมพระตำหนักเขาค�อ ซ่ึงเป�นแหล�งดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดนี้ นอกจากนี้ ได�เข�าศึกษา 

ดูงาน 2 แห�ง คือ  

 1. บริษัทเขาค�อทะเลภู จำกัด ซ่ึงดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ�เกษตรแปรรูปเพ่ือสุขภาพนานาชนิด โดยคุณสนธิ์ ชมดี คุณสนธิ์ ชมดี เจ�าของบริษัทได�       

ให�การต�อนรับ และพาเข�าเย่ียมชมกระบวนการผลิตด�านวิทยาศาสตร� และสมุนไพร 

 2. บริษัท แปซิฟ�ค ไบโอเทค จำกัด ท้ังนี้ คุณธีระ นิภากรพันธ� ซ่ึงเป�นผู�จัดการโรงงาน ได�ให�การต�อนรับอย�างอบอุ�น โดยการมอบหมาย 

ของประธานและผู�ก�อต้ังบริษัท คือ ดร.ทพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน  ดร.ทพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน สมาชิกวุฒิสภา ท่ีเป�นท้ังนักเทคนิคการแพทย� นักวิทยาศาสตร� และ

นักนวัตกรรม บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจนี้ในการผลิตชุดตรวจโรค และเคร่ืองมือแพทย�ต�างๆ 

 กิจกรรมที่ 10 การสัมมนาภาควิชาเคมีคลินิก ประจำป� 2554 การสัมมนาภาควิชาเคมีคลินิก ประจำป� 2554 

 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ� หัวหน�างานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการ“สหเวชศาสตร� 

จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ปล�อยปู ปลูกป�า” ข้ึน ณ ศูนย�เรียนรู�และท�องเท่ียวเชิงนิเวศป�าชายเลน ลุ�มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให�บุคลากรได�ศึกษา

และเข�าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศชายฝ��งทะเล รวมถึงการได�ลงมือปลูกป�าชายเลน ซ่ึงเป�นการปลูกจิตอาสาในตัวบุคลากรให�สำนึก        

ในคุณประโยชน�ของธรรมชาติ โดยโครงการนี้จัดเป�นหนึ่งในโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม “คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” 

ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

 กิจกรรมที่ 8 โครงการ “สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ปล�อยปู ปลูกป�า” โครงการ “สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ปล�อยปู ปลูกป�า” 

 กิจกรรมที่ 9  คณาจารย�และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร� เข�าร�วมพิธีตักบาตร 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงจัดโดย 

ชมรมพุทธศาสตร�และประเพณี จุฬาฯ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 

ณ สระน้ำหน�าลานพระบรมรูปสองรัชกาล เพ่ือถวายเป�นพระราชกุศล 

เนื่องในวโรกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ 

พิธีตักบาตรวันแม� พิธีตักบาตรวันแม� 



 กิจกรรมที่ 11

ÊËàÇªÇÔ Ñ̈ÂÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�
ผู�ช�วยคณบดี
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 เม่ือวันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2554 คณะสหเวชศาสตร� นำโดย 

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี พร�อมด�วยคณาจารย�และบุคลากร 

ได�เข�าร�วมถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ�าภคินีเธอเจ�าฟ�าเพชรรัตน� 

ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล�า

เจ�าอยู�หัว พระผู�สถาปนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และทรงบำเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจท่ีมีคุณูปการต�อจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย อย�างต�อเนื่อง

ตลอดมา ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

คณะสหเวชศาสตร� ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ  
เจ�าฟ�าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
คณะสหเวชศาสตร� ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ  
เจ�าฟ�าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

 ในฉบับน้ี จะขอกล�าวถึงคุณภาพผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ โดยปกติแล�ว ในระดับ 

สากลจะพิจารณาจากค�า Journal Impact Factor (JIF) หรือ ดัชนีผลกระทบการอ�างอิงวารสาร ซ่ึงหมายถึง จำนวนครั้ง 

โดยเฉลี่ยท่ีบทความของวารสารน้ัน ได�รับการอ�างอิงในแต�ละป�  

 อย�างไรก็ตาม การพิจารณาคุณภาพผลงานตีพิมพ�จาก JIF มีข�อจำกัด เพราะ JIF สะท�อนถึงคุณภาพของวารสารมากกว�าคุณภาพ 

ผลงานชิ้นนั้นๆ ท่ีผลิตข้ึนโดยผู�วิจัย ดังนั้น หลักฐานที่สะท�อนถึงศักยภาพของผู�วิจัย ซ่ึงเป�นดัชนีท่ีดีกว�า น�าจะเป�นค�า h-index (ตั้งตามนามสกุล

ของผู�คิดค�น คือ Professor Jorge E. Hirsch) คือ ค�าท่ีแสดงความสัมพันธ�ระหว�างจำนวนการอ�างถึง (Citations) กับลำดับของบทความท่ีถูกอ�าง

ถึง (Article Rank Number) โดยจำนวนการอ�างถึง ต�องมากกว�า หรือเท�ากับ ลำดับของบทความท่ีถูกอ�างถึง อนึ่ง มีตัวอย�างวิธีการวิเคราะห�    

หาค�า h-index อธิบายไว�ค�อนข�างชัดเจนท่ีเวบไซต�ของศูนย�ดัชนีการอ�างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index หรือ TCI) ท่ี           

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html ท้ังนี้ ในฉบับถัดไป จะขอแสดงกรณีศึกษาในการค�นหาค�า h-index จากเวบไซต�ของ ISI web 

of knowledge (http://apps.webofknowledge.com) 

 สุดท�ายน้ี ขอฝากไว�ว�า ประการข�อแรกๆ ของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�คุณภาพท่ีดี คือ ผลงานเหล�านั้น ควรได�ผ�านการตรวจสอบว�าไม�มี      

การคัดลอก หรือไม�มีละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆ ท้ังนี้ จุฬาๆ ได�จัดหาโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการคัดลอกข�อมูล ท่ีมีช่ือว�า Turnitin (Tii) ไว�แล�ว        

ซ่ึงคณาจารย� นิสิต และบุคลากร สามารถใช�ประโยชน�จากโปรแกรมนี้ได� ซ่ึงก็เป�นทางเลือกท่ีดี  

เกียรติภูมิสหเวช เกียรติภูมิสหเวช 
  เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 นายชิณวุฒิ เห็มทอง นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย� เข�ารับ “ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย� 

แห�งประเทศไทย-เซฟการ�ด ประจำป� 2554” จากสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย และบริษัท พรอคเตอร� แอนด� แกมเบิล เทรดด้ิง 

นิสิตเทคนิคการแพทย�รับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย 
เซฟการ�ด ประจำป� 2554 
นิสิตเทคนิคการแพทย�รับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย 
เซฟการ�ด ประจำป� 2554 

(ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท พรอคเตอร� แอนด� แกมเบิล เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จำกัด โดยทุนดังกล�าวมอบให�แก�นักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 จากสาขาเทคนิคการแพทย�ของ 

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�กับนักศึกษา

ท่ีมีความมุ�งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาด�านเทคนิคการแพทย�แต�ขาดแคลนทุนทรัพย�มีโอกาส

ศึกษาต�อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผลิตบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย� 

ท่ีมีคุณภาพให�กับสังคมประเทศชาติ โดยมี รองศาสตราจารย� ดร.รัชนา ศานติยานนท� 

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย คุณวรศิษย� ตุรงสมบูรณ� ผู�จัดการฝ�าย

ประชาสัมพันธ�ประจำประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร� แอนด� แกมเบิล เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จำกัด  เป�นตัวแทนมอบทุนการศึกษาประจำป� 2554 จำนวนท้ังหมด 9 ทุน มูลค�า

ทุนละ  200,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

เข�าร�วมเป�นเกียรติแสดงความยินดีด�วย 



เกียรติภูมิสหเวช เกียรติภูมิสหเวช 

อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล 
อาจารย�ประจำภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

 เม่ือวันที่ 23-28 กรกฏาคม 2554 ผู�เขียนได�มีโอกาสเข�าร�วมประชุมและนำเสนอผลงานด�วยวาจา (oral presentation) 
เรื่อง “Phosphatidylserine Externalization and its Vesiculation in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase       
Deficiency” ในงานประชุม The XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis 
2011 (ISTH 2011) ณ เมืองเกียวโต ประเทศ ญ่ีปุ�น และผลงานดังกล�าวได�รับรางวัล “Developing World Scientists 

Awards (DWSA)” พร�อมเงินรางวัล US $ 3,500  

 ผลงานที่ได�รับรางวัล DWSA เป�นผลงานแรกที่รายงานถึงการสร�างไมโครพาติเคิล (Cell derived microparticles) หรือช้ินส�วนของผนังเยื่อหุ�มเซลล� 

ขนาดน�อยกว�า 1.5 ไมโครเมตรในผู�ป�วยท่ีมีภาวะพร�องเอนไซม�จีซิกส�พีดี เนื่องจากเม็ดเลือดแดงไวต�อการกระตุ�นจากสารหรือภาวะ oxidative stress 

ในร�างกาย ส�งผลให�เซลล�ได�รับบาดเจ็บจนไม�สามารถควบคุม phospholid asymmetry ไว�ได�โดยเฉพาะ phosphatidylserine จึงปล�อยเป�นชิ้นส�วนที่

เรียกว�าไมโครพาติเคิลออกมาในกระแสเลือด เม่ือทำการวัดระดับไมโครพาติเคิลในตัวอย�างเลือดของผู�ป�วยท่ีมีภาวะพร�องเอนไซม�จีซิกส�พีดีพบว�ามีระดับสูง 

ข้ึนมากกว�าคนปกติ เช�นเดียวกับปริมาณการแสดงออกของ phosphatidylserine บนผิวเซลล� พบว�าปรากฏข้ึนสูงมากกว�าเซลล�ท่ีไม�มีการพร�อง

เอนไซม�จีซิกส�พีดี ระดับของไมโครพาติเคิล และ phosphatidylserine มีความสัมพันธ�กับความรุนแรงของการพร�องเอนไซม�จีซิกส�พีดี ซ่ึงถือว�า     

เป�นองค�ความรู�ใหม�สำหรับสาขาวิชาโลหิตวิทยา ผู�วิจัยมีความมุ�งมั่นที่จะพัฒนาองค�ความรู�ใหม�ๆ ให�เกิดความก�าวหน�ากับสาขาวิชาโลหิตวิทยาและเพ่ือ

สร�างเป�นจุดแข็งให�กับองค�กร ขณะน้ีผู�วิจัยได�ศึกษากลไกเบื้องลึกในระดับอณูชีววิทยาของยีนส�ท่ีควบคุมการสร�างไมโครพาติเคิลอย�างต�อเนื่องเพ่ือองค�

ความรู�ท่ีได�มาพัฒนาการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาท่ีมีภาวะแทรกซ�อนจากการสร�างไมโครพาติเคิลมากกว�าปกติ เช�นผู�ป�วยท่ีมีการทำงานของป�จจัย

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Hypercoagulability) งานวิจัยในครั้งนี้ได�รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย�รุ�นใหม� สกว. ประจำป� พ.ศ. 2554 

 ในป�จจุบันทางการแพทย�ยังไม�มีการนำระดับไมโครพาติเคิลหรือการจำแนกชนิดของไมโครพาติเคิลมาใช�ในการประเมินโรครักษาโรค แต�ในอนาคต 

อาจเป�นไปได�ว�าการตรวจวัดระดับไมโครพาติเคิลในผู�ป�วยโรคต�างๆ อาจจะเข�ามามีบทบาทสำคัญในการใช�เป�นตัวทำนายความรุนแรงของโรคและอาจทำให� 

เข�าใจถึงกลไกการเกิดโรค ตลอดจนนำไปสู�การพัฒนาการรักษาในโรคที่มีการผลิตไมโครพาติเคิลที่ผิดปกติโดยเฉพาะในกลุ�มโรคท่ีมีภาวะแทรกซ�อน   

จากการมีไมโครพาติเคิลร�วมทำให�ป�จจัยการแข็งตัวของเลือดมีมากกว�าปกติ หรืออาจเป�นไปได�ว�าระดับไมโครพาติเคิลอาจจะถูกนำมาเป�น Severity 

Marker ก็เป�นได� เนื่องจากในป�จจุบันมีผู�ศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณไมโครพาติเคิลด�วยเคร่ืองโฟลวไซโตมิเตอร� ซ่ึงถือว�าเป�นเครื่องมือพ้ืนฐาน

ท่ีมีในโรงพยาบาล ท่ัวไป การตรวจวัดทำได�ง�ายดังที่กล�าวในข�างต�นทำให�การศึกษาไมโครพาติเคิลน�าจะเป�นไปได�อย�างกว�างขวางในอนาคตอันใกล� 

 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก คณะสหเวชศาสตร� ท่ีสนับสนุน 

การทำวิจัยตลอดมา และวิชาโลหิตวิทยาท่ีเป�นแรงบันดาลใจให�สร�างสรรผลงานที่รัก ขอบคุณ 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยท่ีมอบโอกาสสนับสนุนค�าใช�จ�ายสมทบเต็มจำนวนในการไปนำเสนอ 

ผลงานในครั้งนี้ ท�ายท่ีสุดผู�วิจัยขอขอบคุณงานประชุม The XXIII Congress of the 

International Society on Thrombosis and Haemostasis 2011 ท่ีได�มอบรางวัลท่ีมีเกียรติ    

“Developing World Scientists Awards”“Developing World Scientists Awards” ให�ในครั้งนี้ 

อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� รับรางวัล 
“Developing World Scientists Awards (DWSA)” 
อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� รับรางวัล 
“Developing World Scientists Awards (DWSA)” 

 ISTH2011 เป�นงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู�ตลอดจน update ความก�าวหน�าองค�ความรู�เกี่ยวกับโลหิตวิทยา 

ในด�าน Thrombosis and Stasis โดยมีผู�สนเข�าร�วมประชุมเกือบ 5,000 คน จากกว�า 80 ประเทศท่ัวโลกในงานประชุม 

ได�มีการจัด State of the Art Lectures และ Plenary Lectures โดยผู�เชียวชาญจากหลากหลายสาขาทำให�ได�รับฟ�ง 

องค�ความรู�ใหม�ๆ ตั้งแต� Basic sciences, Pathophysiology, New drug target, Novel methodology, etc. ตลอดจน 

งานประชุมได�จัดห�องประชุมย�อยเป�น Special Symposium ต�างๆ ทำให�ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถเลือกเข�าฟ�งตาม 

ความสนใจได� ระหว�างระยะเวลางานประชุมได�มีโอกาสพบปะนักวิจัยท่ีมีความสนใจร�วมกันได�แลกเปลี่ยนองค�ความรู� 

และได�ข�อเสนอแนะท่ีมีประโยชน�เพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ในสาขาวิชาโลหิตวิทยาท่ีได�สอนและทำวิจัยอยู�เป�นอย�างมาก 
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 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร� ได�เข�าร�วมงาน กีฬาเทคนิคการแพทย�-สหเวชศาสตร�สัมพันธ� ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร          

จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเป�นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือสานสัมพันธ� กับเพ่ือนร�วมวิชาชีพกว�า 15 สถาบัน ภายในงานมีการ

แข�งขันกีฬา กองเชียร� ผู�นำเชียร� และ KLS freshy Boy & Girl 2011KLS freshy Boy & Girl 2011 ซ่ึง นายชวิศ อัศวมหาโชคชัยนายชวิศ อัศวมหาโชคชัย และ นางสาวป�ยะพร ยิบมันตะสิรินางสาวป�ยะพร ยิบมันตะสิริ สามารถ

คว�าตำแหน�ง KLS freshy Boy & Girl 2011KLS freshy Boy & Girl 2011 มาครอง รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู�นำเชียร�และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดง

มหาวิทยาลัย ส�วนในด�านกีฬา ก็สามารถคว�ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกีฬาวอลเลย�บอลหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในกีฬา 

บาสเกตบอลหญิงและแบตมินตัน  

 ท้ังนี้ทางสโมสรนิสิตฯ ต�องขอขอบคุณ ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรมผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม และ อ.ดร.อนงค� ตันติสุวัฒน� อ.ดร.อนงค� ตันติสุวัฒน� ท่ีร�วมเดินทางเพ่ือไปดูแลนิสิตในการ

เข�าร�วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 งานกีฬาเทคนิคการแพทย�-สหเวชศาสตร�สัมพันธ� ครั้งที่ 17  งานกีฬาเทคนิคการแพทย�-สหเวชศาสตร�สัมพันธ� ครั้งที่ 17  
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แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ�แก�ศิษย�เก�า ศิษย�ป�จจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร� ท�านสามารถส�งข�อความผ�านถึงหัวหน�า
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

   E-mail: Sirichai.a@chula.ac.th หรือโทรศัพท� 0-2218-1067
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คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน� 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กทม. 10330

Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840

บริษัท แกรนด�มาร�เก็ตติ้ง จำกัด 
26,28 ซ.ราคำแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป�

กรุงเทพ 10240 www.grandmaketing.co.th

โทร. 02-318-3000 แฟกซ� 02-718-4656

บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด 

1201/104 ซอยลาดพร�าว 94 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพ 10310 เบอร�โทร : 02-559-2429-31

บริษัท ไบโอจีโนเมต จำกัด
BIOGENOMED CO.,LTD
80/1 ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel : (66) 0 2274 8133
Fax : (66) 0 2274 8134
www.biogenomed.com
Email : bgm@biogenomed.com 
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