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Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 3 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย  
ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยายความรู Lunch 
Time Seminar 2016 ครั้งที่ 3 ในหัวขอเรื่อง Opportunity for an International 
research network with Tohoku University Graduate School of Medicine โดยไดรับ
เกียรติในการบรรยายจาก Asst. Prof. Wan-Ting Chou ผูเชี่ยวชาญจาก International 
Exchange Office, Tohoku University Graduate School of Medicine and School 
of Medicine ประเทศญ่ีปุน ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น.      
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 

โครงการ เด็กกินมื้อเชา.......เรายิ้ม 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะหนวยงาน ที่รับผิดชอบการจัดการเรียน   
การสอนและการบริการวิชาการดานโภชนาการ รวมกับฝายโภชนาการและสุขภาพ บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ไดจัดโครงการนำรองเพ่ือสำรวจ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาข้ึน ภายใตชื่อโครงการ “เด็กกินม้ือเชา.......เรายิ้ม” ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 

ภายในงานมีกิจกรรมสำรวจสภาวะทางโภชนาการของนักเรียน การบรรยายใหความรูในหัวขอ “ความสำคัญของอาหารเชาและการเลือกอาหารเชาที่มีคุณคา 
ทางโภชนาการครบถวน” นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการท่ีดี ใหแก นักเรียน ผูปกครอง และอาจารย โดยการใหคำปรึกษาทาง
โภชนาการ จากนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และการสาธิตการทำอาหารเชา ที่สามารถทำไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
พรอมทั้งมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เพื่อเปนความรูเบื้องตนแกผูปกครองในการจัดอาหารเชาใหกับนักเรียนอีกดวย 

Asst. Prof. Wan-Ting Chou ผูเชี่ยวชาญจาก International Exchange 
Office, Tohoku University Graduate School of Medicine and 
School of Medicine ประเทศญ่ีปุน กำลังบรรยายความรูในหัวขอเรื่อง 
Opportunity for an International research network with 
Tohoku University Graduate School of Medicine 

ภาพบรรยากาศในหองบรรยาย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย  
มอบของท่ีระลึกใหกับ Asst. Prof. Wan-Ting Chou วิทยากรในการบรรยาย 

การคิดคนเมนูอาหารเชาสูตรโภชนาการครบถวน 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน เตรียมความพรอมนิสิต เขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

 ในการทำงานในชีวิตจริงนั้น นอกจากอาศัยทักษะความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนเองแลว จำเปน
ตองมีการพัฒนาทักษะดานเกงคน (soft skill) อยางตอเนื่อง เพราะมีสวนชวยผลักดันใหการทำงาน
ประสบความสำเร็จและกาวหนาไดมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะ
สหเวชศาสตร จึงไดจัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน (soft skill) เพื่อเตรียมความพรอม
นิสิตช้ันปที่ 4 เขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย” ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ หอง 508 อาคาร        
จุฬาพัฒน 13 เวลา 8.00-16.00 น. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน (soft 
skill) ดานตางๆ เชน ทักษะการพูด การสื่อสาร บุคลิกภาพที่จำเปนในการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย รวมถึงทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษใหแกนิสิตชั้นปที่ 4 จำนวน 74 คน 

เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตกอนออกไปฝกปฎิบติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย และเตรียมความพรอม
สำหรับการทำงานรวมกับผูอื่นตอไป อีกทั้งยังเปนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมคีุณธารีวรรณ เทียมเมฆ และทีมนักจิตวิทยา หนวยสงเสริมสุขภาวะ
นิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายในหัวขอ “Soft skills in life and work” และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ 
สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร บรรยายและฝกอบรมในหัวขอ “ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในงานเทคนิคการแพทยและชีวิตประจำวัน” โครงการดำเนินไปดวยดีไดผลตอบรับที่ดีเยี่ยม
จากนิสิต และประสบผลสำเร็จตามท่ีคาดหวัง มีผลประเมินโครงการเฉล่ียอยูในระดับ ดี-ดีมาก (4.45 
จากคะแนนเต็ม 5 จากนิสิตที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 86.48)      

โครงการถายทอดความรู เทคนิคในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

 เนื่องจากปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาและความกาวหนาในการตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยโรคได      
รุดหนาไปถึงระดับโมเลกุล การเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางเทคนิคการแพทยจำเปนตองมีการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหองปฏิบัติการให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  
 คณาจารยจากภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดเห็นถึงความสำคัญและประโยชนของการตรวจวิเคราะห
ระดับโมเลกุลจึงไดจัดโครงการถายทอดความรู เทคนิคในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ โดยมีการอบรมใหความรู หลักการในการตรวจวิเคราะหและ
วินิจฉัยระดับโมเลกุล ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ นครเวียงจันทน ประเทศลาว เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถนำเอาความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนประโยชนในการตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยโรคแกผูปวย สามารถสนับสนุนและมีสวนรวมในระบบสุขภาพของ
ประเทศได โดยมีผูเขารับการอบรมประมาณ 90 คน นอกจากน้ียังมีการเจรจาความรวมมือในการทำวิจัยระหวางประเทศอีกดวย 
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นิสิต-นักศึกษา เทคนิคการแพทย  จุฬาฯ - ธรรมศาสตร  
รวมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ ครั้งที่ 10 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ หอง 248 อาคารปยะชาติ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ จำนวน 79 คน     
เขารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ ครั้งที่ 10 ซึ่งใชภาษาอังกฤษตลอดงาน เพื่อเปนการแสดงศักยภาพนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทย
ทั้งสองสถาบันรวม 136 คนที่เห็นความสำคัญของการวิจัยแสวงหาองคความรูใหม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานปริญญานิพนธ ครั้งที่ 10 เพ่ือ        
แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณจากการทำงานวิจัยระหวางเพ่ือนนิสิตนักศกึษาตางสถาบัน อันเปนเสริมสรางสมรรถนะขอหนึ่งของเทคนิคการแพทยอาเซียน 
ซึ่งกาวเขาสู AEC แลวในป พ.ศ. 2559  ในการนี้ คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนเจาภาพจัดงาน เปนประธานกลาวเปดงาน และ
รองคณบดี คณาจารย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดเขารวมงาน 14 คน  
 ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยดวยลายลักษณ ทั้งส้ิน 63 เรื่อง นิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยยอดนยิม 
คือนายไตรวิช  ฐิติสิทธิวงศ นายวสันต  วิเศษโวหาร นายวิศรุต  พร้ิมพราย นายวุฒิพงษ  วงศทิพย และนายฮานีฟ  วงศแกวนาวา จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“The development of ABH substances detection in saliva by using Lateral flow immunochromatographic assay” อาจารยที่ปรึกษา        
อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต และ อ.ดร.สุริยพงศ กุลกีรติยุต สวนนิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ที่ไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาดีเดน คือ นายธัญพิสิษฐ 
ลอมพิทักษ และ น.ส.กัญญามาส โลจนานนท จากผลงานวิจัยเรื่อง “Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Blood Donor at 
National Blood Center, The Thai Red Cross Society” อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ และ ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ  
 นอกจากน้ัน ยังไดรับเกียรติจากวิทยากร ทนพ.ญ.ศิริรัตน ลิกานนทสกุล นักเทคนิคการแพทยชำนาญการเช่ียวชาญ (ร.ก.) หัวหนากลุมปฏิบัติการ      
เทคนิคการแพทยและอางอิงดานโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค อภิปรายเรื่อง “Research experience at MTRL Bamrasnaradura 
Infectious Diseases Institute” และ วิทยากร ศ.ดร.นพ.สุรเดช หงสอิง อภิปรายเรื่อง “Inspiration; a key to success in scientific career”  
 การประเมินโครงการ มีผลสัมฤทธ์ิโครงการเฉล่ียอยูในระดับ ดีมาก 4.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (108/136 คน) ซึ่งคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จะเปนเจาภาพในการจัดประชุม ครั้งที่ 11 ในปการศึกษา 2559 ตอไป 

 ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปงบประมาณ 2559 เรื่อง 

“การพัฒนาวิชาการของภาควิชาเคมีคลินิกสูศตวรรษท่ี 2 ของจุฬาฯ” ระหวาง
วันที่ 14-16 มกราคม 2559 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ โฮเต็ล แอนด รีสอรท อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อระดมสมองหาแนวทางใน

การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับทุกหลักสูตรที่ภาควิชาเคมีคลินิกรับผิดชอบให
สอดคลองกับสูศตวรรษท่ี 2 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการ

ในรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน ระยะ
ที่ 2 กับ University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย     
และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการบริการวิชาการปงบประมาณ 
2559 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจะนำไปสูแนวทาง ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งใน

ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีคลินิก และการพัฒนา
ดำเนินงานของภาควิชาเคมีคลินิกตอไปในอนาคต 

ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปงบประมาณ 2559 เร่ือง

สัมมนาภาควิชาเคมีคลินิก ประจำปงบประมาณ 2559 

คณาจารยภาควิชาคลินิก เขารวมการสัมมนาภาควิชาเคมีคลินิก ประจำป 2559          
ณ ชาโต เดอ เขาใหญ โฮเต็ล แอนด รีสอรท อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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รวมออกบูธประชาสัมพันธโครงการขับเคลื่อนสื่อสงฆไทยไกลโรค 

 วันที่ 14-17 มกราคม 2559 โครงการขับเคล่ือนสื่อสงฆไทยไกลโรค นำโดย รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารยประจำภาควิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบไปดวย ประ
นางสาวจินตจุฑา ประสพธรรม, นายรุงฉัตร อำนวย, นายอลงกรณ วรรัตน, นางสาวธันยพร สายทอง, นางสาวชุติมณฑน ติยะอมรเลิศ, นางสาว
ณัฐธิยา สถาพรพานิชย, นางสาวพิชชา วระพงษสิทธิกุล, นางสาวกมลชนก คาสุวรรณ และนางสาวญาณิศา พุมสุทัศน ไดเขารวมการจัดบูธ
นิทรรศการในงานคนไทยขอมือหนอย ครั้งที่ 3 ณ ลานหนาศูนยการคาเซนทรัลเวิลด (Central World) โดยเปนการจัดนิทรรศการเพ่ือการ
เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการการขับเคล่ือนสื่อโภชนาการสงฆไทยไกลโรค เพื่อสงฆไทยเขมแข็งและยั่งยืน โดยกลุมเปาหมายเปนประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเขารวมเดินชมนิทรรศการภายในงาน โดยภายในงานดังกลาว มีทั้งประชาชนท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นักเรียน นิสิตนัก
ศึกษา รวมถึงพระสงฆและแมชี ที่ใหความสนใจเขารวมงานดังกลาวรวมถึงใหความสนใจเขารวมชมบูธของทางโครงการ 157 คน ตลอดระยะเวลา
จัดนิทรรศการ โดยภายในการจัดนิทรรศการไดมีกิจกรรมใหรวมลองสรางประสบการณการตักบาตรสุขภาพใสใจสุขภาพพระ มีการนำวีดีทัศนและ
สื่อไปประชาสัมพันธ และไดนำส่ือภายในโครงการ ไดแก โปสเตอรสงฆไทยไกลโรค โปสเตอรบาตรไทยไกลโรค โปสเตอรครัวไทยไกลโรค หนังสือ
บาตรไทยไกลโรค โปสเตอรปฏิทินป 2559 และแผนพับประชาสัมพันธโครงการ มอบใหกับผูที่สนใจ 
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โครงการอบรมสัมมนาเพื่อรับการประเมินและการวัดผล 
หลักสูตรการศึกษาตามแนวทาง Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

 หนวยประกันคุณภาพ  งานนโยบายและแผน  คณะสหเวชศาสตร  ไดจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อรับการประเมินและการวัดผลหลักสูตรการศึกษาตาม
แนวทาง Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) เมื่อวันที่ 28-29  ธันวาคม 2559  ณ หองบรรยาย 232  จุฬาพัฒน 2 ชั้น 3  เวลา 
8.30-16.00 น. โดยทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดำรงค  ทวีแสงสกุลไทย และมีการแบงกลุมทำ Workshop จำนวน 6 กลุมไดแก 
 กลุมที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
 กลุมที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  
 กลุมที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร   
 กลุมที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค   
 กลุมที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย   
 กลุมที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  
 วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในคณะฯ มีความเขาใจเกณฑการประเมินฯ อยางถูกตองตรงกัน สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ 
AUN-QA ทั้ง 15 ขอได และเปนขอมูลอางอิงในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามตัวบงชี้ 1.1 และ 5.2 พรอมท้ังสามารถรองรับการตรวจประกัน
คุณภาพหลักสูตรนำรองในคณะสหเวชศาสตรตามเกณฑ AUN-QA  ได  
 สรุปผลการประเมินจำนวน 45 ชุด จากผูเขารวมกิจกรรม 55 ทาน (รอยละ 81.82) พบวาผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA เพิ่มมากข้ึน เนื้อหาการอบรมตรงตามความตองการอยางย่ิง และเปนประโยชนตอการจัดทำการประเมินตนเอง 
สงผลใหหลักสูตรฯ สามารถทำการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพ 15 ขอได โดยมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในคร้ังนี้คือ รอยละ 87.60  
 ทั้งนี้ ผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุมจะไดจัดทำ SAR เพื่อรับการตรวจประเมินระหวางหลักสูตรตางๆ ภายในคณะฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 
2559 ภายใตกิจกรรมยอยที่ 2 ของโครงการฯ โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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โครงการ “ยกระดับความรูดานงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อความเปนเลิศระดับนานาชาติ” 

 โครงการ “ยกระดับความรูดานงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อความเปนเลิศระดับนานาชาติ” ครั้งนี้ จัดข้ึนระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 
2558 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรทั้งระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ในดานสงเสริมการวิจัยและความรวมมือดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
โดยเสริมสรางสภาพแวดลอมความเปนเลิศทางวิชาการ และพัฒนาบัณฑิตใหมีความคิดในเชิงงานวิจัยและงานวิชาการ นิสิตและคณาจารยไดมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณและเรียนรูผานการบรรยายงานวิจัยที่มีความทันสมัยจาก Assistant Professor Dr. Tonya Sue Orchad ซึ่งเปนอาจารยนักวิจัยและ          
ผูควบคุมดูแลหลักสูตรการกําหนดอาหาร จาก The Ohio State University เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Tonya Sue Orchad     
เปนนักวิจัยที่มีความรูและประสบการณทํางานวิจัยดานอาหารและโภชนาการ และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ี    
ยังไดเปดโอกาสใหนิสิตและคณาจารยไดแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและงานวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ทันสมัยและแนวทางการศึกษาตอของนิสิต และ
แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานในหลักสูตรดานการกําหนดอาหารกับคณาจารยในภาควิชาฯ ซึ่งสอดคลองเกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของภาควิชาที่วางแผน
ใหหลักสูตรระดับปริญญาตรีดานโภชนาการและการกําหนดอาหารสามารถเทียบเทากับหลักสูตรฯที่เปดสอนในสหรัฐอเมริกาไดในอนาคต นอกจากน้ีจาก
โครงการฯ ยังทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางวิทยากรและคณาจารยในภาควิชาฯ และมีแนวโนมความเปนไปไดที่จะสามารถสงนิสิตนักศึกษาและคณาจารย
แลกเปลี่ยนระหวางสถาบันเพื่อความ รวมมือดานงานวิจัยกับทาง Department of Human Nutrition ที่ The Ohio State University เมืองโคลัมบัส        
รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดในอนาคต 

 เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.จิตอนงค กาวสิกรรม คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเดินทางไปเย่ียมชมและแลกเปล่ียนเรียนรูที่ Department of Physical Therapy, Faculty of Health Sciences, Tokyo 
Metropolitan University (TMU) ณ ประเทศญ่ีปุน เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย โดยมีขอตกลงความรวมมือระหวางกัน ดังตอไปนี้ 

 1. การดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ Faculty of Health Sciences, Tokyo 
Metropolitan University ซึ่งจะดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 

 2. ความรวมมือทางการวิจัย: TMU ไดใหขอมูลผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ซึ่งอาจารยของภาควิชาฯ ที่มีความประสงคที่จะทำวิจัยรวมกับ

อาจารยของ TMU สามารถติดตออาจารยของ TMU ไดโดยตรงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 3. รับนิสิต 1-2 คน สำหรับฝกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ที่ SENKAWA-SHINODA ORTHOPEDIC CLINIC ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 
ระยะเวลา 2 เดือน (มีคาใชจายการฝกงาน) 

 4. Prof. Hitoshi Takei เสนอมาจัดอบรมใหกับภาควิชาฯ 1 วัน เรื่อง Fascial mobilization โดยไมคิดคาใชจายใดๆ โดยเสนอที่จะมาอบรมในชวง
วันที่ 1-6 มีนาคม 2559 

เม่ือวันท่ี 16 19 ธันวาคม 2558 ผศ ดร สจิตรา บญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด และ ผศ ดร จิตอนงค กาวสิกรรม คณะสหเวชศาสตร

โครงการแลกเปล่ียนคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
กับ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุน 



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา

กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Improving in clinical research and clinical practice ครั้งที่ 2” 

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง      
“Improving in clinical research and clinical practice ครั้งที่ 2” ระหวางวันที่ 22–24 ธันวาคม 2558           
ณ โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวทางการกีฬา 
กลไกลการเกิดการบาดเจ็บของนักกีฬา การประเมินเบื้องตนถึงของการเกิดการบาดเจ็บ ตลอดจนการใชเทปกาว      
ในการปองกันและสงเสริมการออกกำลัง แบบบูรณาการ แกนักกายภาพบำบัด บุคคลากร นิสิต-นักศึกษาในสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนนักกายภาพบำบัดที่ทำหนาที่อาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก แกนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ในงานอบรมน้ีไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิหลายทานทั้งจากภายในประเทศ และจากประเทศออสเตรเลีย อาทิ
เชน รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล, ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศร,ี รศ.ดร.ศิริรัตน หิรัญรัตน, นพ.ฉกาจ ผองอักษร และ Bradd Cunningham, ตำแหนง
Podiatrist, MBA  Co-founder, Alliedhealth.asia Co., LTD., ประเทศออสเตรเลีย โดยผูเขารวมการอบรมไดใหความสนใจการอบรมในคร้ังนี้เปนอยางมาก 

และยังใหความรวมมือในภาคปฏิบัติเปนอยางดี ภาควิชากายภาพบำบัดขอขอบพระคุณวิทยากรท่ีใหความอนุเคราะหเวลามาใหวิทยาทานแกผูเขารวมการอบรม 
และ ผูเขารวมการอบรมทุกคนที่ใหความสนใจในการอบรมในคร้ังนี้และพบกันใหมในโอกาสตอไป 


