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Address 
Office : Department of Statistics 
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 Tel. 053 – 943380   053-943303 
 
Home : 493    Moo 4 , Tumbon Sunsaihloung   , Amphur Sunsai  
 Chiang Mai  50210 Thailand. 
 
Education 
1977-1980  B.S. in Statistics   
 Chiang Mai University. Chiang Mai Thailand. 
1981-1982       M.Sc. in Statistics   
 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
 (under the University Development Commission (UDC)  fellowship) 
1988          Certificate in Personal Computer Instructor Course in Computer System Technology    
                  (Software), The Center of the International Cooperation for Computerization          
                  (CICC), Japan. 
 
Field of Specialization 
         - Analytical Statistics 
         - Sampling Techniques 
         - Statistical Computer Packages 
         - Quality   Assurance 
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ประวัติการทํางาน 
1983-1989   Instructor, Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot   
                University,  Prasarnmitr, Bangkok Thailand. 
1989-1991     Instructor, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University 
1991-1995     Assistant Professor of Statistics   
1995 - Associate Professor of Statistics 
2001-2005   Assistant Dean for Academic Affairs , Faculty of science , CMU 
2005- 2009  Head  of  Department of Statistics , Faculty of science , CMU 
2009 -       Associate  Dean for Administrative  Affairs , Faculty of science , CMU 
 
ประสบการณ 
November 24-25, 1986   Regional Workshop on Computational Mathematics, Centre for   

Quantitative Studies Universiti Kebangsaan, Malaysia. 
April-September 1988    Technical Training course in the field of Personal Computer Instructor  

Course in Computer System Technology (software) CICC & AOTS, Japan 
December 2000 The TASEAP workshops on Designing and Implementing Effective  
 Learning, Thailand-Australia Science & Engineering Assistance Project. 
February 26-March 2, 2001  Attended and passed the ISO 9000 : 2000 Series Auditor/Lead     

Auditor Training Course certified by IRCA, Course  No. : A18021,        
Certificate No. : A18021/121/2001 

ตุลาคม  2545 -  พฤษภาคม 2546  รวมโครงการการศึกษา “ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
สถาบันอุดมศึกษาไทย ดวยการเทียบเคียงสมรรถนะ : Benchmarking and   
Development  of Quality  Management  System in  Thailand ‘s  Higher                
Education  “  โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ( TPI ) และทบวงมหาวิทยาลัย 

August  3 – 9 , 2004     The 3 rd   APEC  Youth  Science  Festival , Beijing , China   
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งานแตงตํารา  เอกสารคําสอน 
1. สถิติสําหรับสังคมศาสตร, เชียงใหม :  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2541,  475  หนา 
2. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับไมโครคอมพิวเตอร, เชียงใหม  : คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537, 250  หนา 
3. ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการประมวลผลขอมูลทางสถิติ, เชียงใหม : คณะวิทยาศาสตร 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538, 200  หนา 
4. บรรณาธิการและผูเขียนรวม     ปรับปรุงหนังสือ  สถิติเบื้องตนสําหรับสังคมศาสตร 1 ( STAT271)          
         ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  2548  จํานวน  250  หนา 
5. ผูเขียนรวม    หนังสือ   คณิตศาสตรบรูณาการ ( SC110)   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548  

จํานวน  200  หนา 
 
สมาชิกสมาคม / สมาคมวิชาชีพ 
 สมาคมสถิติแหงประเทศไทย 
 สมาคม AOTS  ประเทศญ่ีปุน  (The Association for Overseas Technical Scholarship) 
 
กิจกรรมวิจัย บทความทางวิชาการ 
1.  2000 - 2004   Co-ordinator of Research Unit; Statistics and Sample Survey, Faculty of Science. 
2. Sanan Supasai, Surin Khanabsakdi, Wattanavadee Sriwattanapongse, Wiyada Tanvatanagul, Preecha 
Lamchang and Angkarb Boonyoi, An Investigation of Learning and Teaching of Elementary Probabitity and 
Statistics in Secondary School in Case : Upper Northern Region of Thailand, J. Sci. Fac. CMU, 1991-1993.  
18-20 : 55-61 
3. ปรีชา   ลามชาง,    สุรีย  ชูประทีป,    วัฒนาวดี  ศรีวัฒนพงศ,     อินทิรา  ยินดยีุทธ,   ทัศนคติของขาราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในสาขาขาดแคลนท่ีมีตอระบบราชการ,  รายงานการวจิัยเสนอตอคณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539 
4. วัฒนาวด ี ศรีวัฒนพงศ,     ปรีชา   ลามชาง,    สุรีย  ชูประทีป, อินทิรา  ยินดยีุทธ,  ทัศนคติของประชาชนใน
เขตภาคเหนือตอนบนท่ีมีตอสภาพเศรษฐกิจสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมภาคเหนือ, 
รายงานการวิจยัเสนอตอคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538 
5. โครงการสํารวจการทองเที่ยวในเขตจังหวัดภาคเหนือ, การทองเท่ียวแหงประเทศไทย,2535 -2538 
6. สนั่น  สุภาสัย,  สุรินทร  ขนาบศักดิ,์  ปรีชา  ลามชาง,  อังกาบ   บุญยอย,   ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชา
ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัภาคเหนือ  รายงานการวิจัยเสนอ
ตอคณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535 
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7. สนั่น    สุภาสัย,  สุรินทร   ขนาบศักดิ,์   ปรีชา    ลามชาง,   อังกาบ   บุญยอย,   ลําปาง   แสนจันทร  และ
กัมปนาท   ปราโมทย,   ส่ือการสอนสถิติเบ้ืองตน,  รายงานการวจิัยเสนอตอคณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542. 
8. สุรีย  ชูประทีป  และปรีชา    ลามชาง,   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  การแจกแจงปกติ  การ
แจกแจงทวินาม  และการแจกแจงปวซอง,  การประชุมวชิาการสถิติประยุกต  ภาคเหนือ  คร้ังท่ี 3 , 25-26  
พฤษภาคม  2543  : 256-267. 
9. ปรีชา    ลามชาง,   โพลกับการเลือกต้ัง, วิทยาสาร , ปท่ี 6 ฉบับท่ี 36, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10. สุรินทร   ขนาบศักดิ,์  ปรีชา   ลามชาง,  สนั่น   สุภาสัย,  พิษณ ุ  เจียวคุณ,   พนารัตน   พลับอินทร,   สุกัญญา   
เกษศิลป,      ฤตินันท   สมุทรทัย     และธัญญานุภาพ   อานันทนะ,    การสํารวจความคิดเห็นของผูมาเท่ียวงาน
ตอโครงการปดถนน  เพื่อประหยดัพลังงาน  ลดมลพิษและสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม,  การประชุม
วิชาการสถิติประยุกต ภาคเหนือ  คร้ังท่ี 4,  23-24  พฤษภาคม  2545  :  (P6-1) – (P6-8). 
11. พิษณ ุ  เจียวคุณ   และปรีชา   ลามชาง,    ความประทับใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเยี่ยมเยอืนจังหวัด
เชียงใหม , การประชุมวิชาการสถิติประยุกต ภาคเหนือ คร้ังท่ี 4  23-24  พฤษภาคม  2545  :  (P8-1) – (P8-8). 
12 ปรีชา   ลามชาง และคณะ  , โครงการสํารวจความตองการ ความรู การบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ขององคการบริหารสวนตําบล( อบต. ) และโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน เสนอตอคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   2546 . 
13. คณะทํางานการประเมินโครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน ( SIS ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 
รานงานการประเมินโครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน ป 2543 – 2545  ศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม รายงานการ
ประเมินเสนอตอสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ( สวทช. ) , 2546  
14. วันชัย   สุมเล็ก   ปรีชา   ลามชาง   อโนทัย   ตรีวานชิ   และชัชวาลย   เรืองประพันธ ,  โครงการสงเสริมเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการศึกษาข้ันพื้นฐาน , การสัมมนาวิทยาศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 2 ,  5 - 
6  กันยายน 2546  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ  :  50-60 . ( เงินอุดหนนุการวิจัยจาก สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( สสวท. ) ) 
15. ปรีชา  ลามชาง  สุกัญญา  เกษศิลป  การคาดหวังในการเปนบัณฑติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดับชาติ   ประจําป 2546    สวพอ. (สมาคมวิจัยสถาบัน
และพัฒนาอุดมศึกษา) 14 ตุลาคม  2546    สถาบันวิจัยจฬุาภรณ  กรุงเทพ ฯ 
16. สุกัญญา  เกษศิลป    ปรีชา  ลามชาง     สุรินทร   ขนาบศักดิ ์    สุรีย   ชูประทีป     พิมผกา   ลือชัย   ,
การศึกษาผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ,การ
ประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดับชาติ   ประจําป 2546    สวพอ. (สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา) 14 
ตุลาคม  2546   สถาบันวิจัยจฬุาภรณ  กรุงเทพ ฯ  
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17. ปรีชา   ลามชาง และคณะ  , โครงการสํารวจความตองการ ความรู การบริการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน และการสํารวจศักยภาพการใหบริการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร เสนอตอคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม   2547 . 
18. สุรีย   ชูประทีป  ปรีชา   ลามชาง และคณะ  การประเมินผลการจัดกิจกรรม งานสันกําแพง สานศิลป ถ่ิน
หัตถกรรม   ( 20 ธันวาคม 2546 - 21 กุมภาพันธ 2547 ) เสนอตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( ททท. ) 2547 . 
19. โสภณา  สําราญ    ปรีชา   ลามชาง  วิยะดา    ตันวัฒนากูล  และ สุรีย    ชูประทีป , การวิเคราะปจจัยท่ีสงผล
ตอการเขารับบริการในคลินกิสตรีวัยหมดประจําเดือนของครูสตรีในเขตอําเภอเมืองจังหวดัพิษณุโลก , การ
ประชุมวิชาการสถิติประยุกต ภาคเหนือ คร้ังท่ี 5  27-29  พฤษภาคม  2547  :  (ค367-ค374). 
20. สุรีย    ชูประทีป   ปรีชา   ลามชาง   พิษณ ุ  เจียวคุณ   และ สุกัญญา   เกษศิลป  , ความสําคัญของวัดท่ีมีตอ
ชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม , การประชุมวชิาการสถิติประยุกต ภาคเหนือ คร้ังท่ี 5  27-29  
พฤษภาคม  2547  :  (ค413-ค422). 
21. Snan   Supasai , Preecha   Lamchang , Suree   Chooprateep , Pisanu   Chiawkhun , Sukunya   Ketsilp , 
Pimpaka   Luechai , Sittipong   Poungmali ,  e-Learning for Elementary Statistics Course , The 3 rd 
International Conference on ICT and Higher Education , August 31 – 2 September, 2004  Siam University  
Bangkok ,Thailand .  
22. สุรีย    ชูประทีป   ปรีชา   ลามชาง   พิมผกา  ลือชัย   และ สุกัญญา   เกษศิลป  , สุขภาพจิตของนกัศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  1  
มหาวิทยาลัยขอนแกน    2 - 4  พฤษภาคม  2548  :  (1-13). 
23. ปรีชา   ลามชาง  สุรีย   ชูประทีป  สุกัญญา   เกษศิลป  และพิมผกา   ลือชัย , การสํารวจความตองการ ความรู 
การบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนอืตอนบน การประชุม
วิชาการประจาํป 2548  เร่ือง ยุทธศาสตรในการพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวดั การจัดการอยางเปนเครือขาย
รวมกับภาคธุรกิจและประชาชน , มหาวิทยาลัยนเรศวร   28-29 กรกฎาคม  2548  . 
24. ปรีชา   ลามชาง  สุรีย   ชูประทีป  สุกัญญา   เกษศิลป  และพิมผกา   ลือชัย , การสํารวจความตองการ ความรู 
การบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)ในเขตภาคเหนือตอนบน การ
ประชุมวิชาการประจําป 2548  เร่ือง ยุทธศาสตรในการพฒันาแบบบูรณาการของจังหวัด การจัดการอยางเปน
เครือขายรวมกับภาคธุรกิจและประชาชน , มหาวิทยาลัยนเรศวร   28-29 กรกฎาคม  2548  . 
25. สุรีย   ชูประทีป  ปรีชา   ลามชาง  สุกัญญา   เกษศิลป  และประธาน   สันทิศ   การประเมินผลโครงการทุน
เรียนดวีิทยาศาสตรแหงประเทศไทย    รายงานการวจิัยเสนอตอคณะวิทยาศาสตร  การประชุมวันวชิาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  22-23 พ.ย 2550 วิถีวิจัย : สูสังคมรมเย็นและเปนสุข  
26.  วราภรณ  กรงทอง   วราภรณ  พิมา   รัตนาวดี  เงินอินตะ   ปรีชา  ลามชาง   และ  ยงยุทธ  ไชยพงศ   
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต 
ประจําป 2549  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  25 -26  พฤษภาคม  2549 
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 27.  จิรัชยา  วงคศาบุตร   ศรีแพร  หนแูกว   อลงกรณ  เอกตะ   ปรีชา  ลามชาง   และ  ยงยุทธ  ไชยพงศ   
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต 
ประจําป 2549  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  25 -26  พฤษภาคม  2549 
28.  โกสินทร  หลวงหละ   นัทธมน  พึ่งจติตตน   วิลาสินี  หาญยุทธ   ปรีชา  ลามชาง   และ  ยงยุทธ  ไชยพงศ   
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ประจําป 
2549  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  25 -26  พฤษภาคม  2549 
29.  นิรัติยา  ใจเสียง   จุไรรัตน  อ่ินคํา  ปรีชา  ลามชาง   และ  ยงยุทธ  ไชยพงศ   พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
ท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ประจําป 2549  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  25 -26  พฤษภาคม  2549 
30. สุรีย   ชูประทีป   ปรีชา   ลามชาง   พิษณุ   เจยีวคุณ   และ จันทรสม  ชนสุต  การสํารวจและติดตามผลการ
ทํางานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  2550  
31. สุธิศา   ลามชาง    อรพินท  จันทรปญญาสกุล     ปรีชา   ลามชาง     นันทา   เลียววิริยะกิจ     นภิาพร   ศิริเผา   
ความสัมพนัธระหวางความเครียด การสนบัสนุนทางสังคม  ปจจัยคัดสรร  กับการเผชิญความเครียดของ
ผูปกครองเด็กปวยท่ีติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน รายงานการวจิัยเสนอตอคณะพยาบาลศาสตร   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
32. ศุภชาติ   ขมหวาน กนกทิพย   แกวจันดี   ขนิษฐา   ทวงที   ธัญยธรณ   วราพงศพศิาล   นนทธิยา   หอมขํา   
พิมลรตา   สุริยวงศ   ปรีชา   ลามชาง   ยงยทุธ   ไชยพงศ   การกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดใหญ เขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 1 การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ประจําป 2550  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  24 -25  พฤษภาคม  2550 
33. ขจิตา   มัชฌิมา    ธนิษฐา   ไชยชนะ    ปราณี   คําแกว    สถาปตย   พละทรัพย    ปทมพร  พงวาเรศ      ปรีชา   
ลามชาง   ยงยทุธ   ไชยพงศ   พฤติกรรมการใชเวลาวางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ประจําป 2550  มหาวิทยาลัยศิลปากร  24 -25  พฤษภาคม  2550 
34. พรชยา   อัมภาผล  ภัทรนี   ไตรสถิตย   สุคนธ   ประสิทธ์ิวัฒนเสรี  ปรีชา   ลามชาง   ยงยุทธ   ไชยพงศ   
พิษณ ุ  เจียวคุณ   ลําปาง   แสนจันทร  ตัวแบบทางสถิติเพื่ออธิบายรูปแบบของความสัมพันธของปริมาณนํ้าตาล
ในหวัมันฝร่ังกับปจจยัท่ีเกีย่วของ การประชุมวิชาการ วทิยาศาสตรนเรศวร คร้ังท่ี 1  15-16 มีนาคม  2550 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
35. ปรีชา   ลามชาง   วัฒนาวด ี ศรีวัฒนพงศ    ชลิฎา   นิภารักษ   พิษณ ุ  เจียวคุณ   สุคนธ   ประสิทธ์ิวัฒนเสรี    
สุรีย   ชูประทีป   ลําปาง   แสนจันทร    สุกัญญา   เกษศิลป   บัณฑิตา   พลับอินทร  กนกทิพย   นมิิตเกียรติไกล   
และ ภัทรินี   ไตรสถิตย  ความคาดหวังของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม  การประชุม
วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม  22-23 พ.ย 2550 วิถีวิจยั : สูสังคมรมเย็นและเปนสุข  
36. เรืองศรี วัฒเนสก    ปรีชา ลามชาง    กานดา สิงขรัตน  และ พร พรมมหาราช   การปรับเปล่ียนกระบวนวิชา
ในหมวดศึกษาท่ัวไปและวิชาแกนในหลักสูตรปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  การประชุม
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วิชาการ การศกึษาท่ัวไประดับประเทศ คร้ังท่ี 4 เร่ือง การศึกษาท่ัวไปกบัการพัฒนาบัณฑิตแบบองครวม ระหวาง
วันท่ี 18-19 มีนาคม 2551 สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
37. สุธิศา ลามชาง  อรพินท  จันทรปญญาสกุล   นิภาพร ศิริเผา   ปรีชา ลามชาง  นันทา ลียววิริยะกิจ 
ความสัมพันธระหวางความเครียด การสนบัสนุนทางสังคม ปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของ
ผูปกครองเด็กปวยท่ีติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม-
เมษายน 2551  หนา 51 – 66 
38.  รตอ. ฐิติมา   สุขเลิศตระกูล  สุธิศา ลามชาง  อรพินท  จันทรปญญาสกุล   ปรีชา ลามชาง  ความตองการของ
ผูปกครองเด็กท่ีติดเช้ือทางเดนิหายใจเฉียบพลันท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ทุนวิจัยจากสํานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังท่ี 5 วิถีวิจยั : 
ทศวรรษท่ี 5 สูความเปนเลิศ วันท่ี 26- 27 พฤศจิการยน 2552 
39. สุธิศา ลามชาง  รตอ. ฐิติมา   สุขเลิศตระกูล  ศุลีพร   ชีวะพาณิชย  อรพินท  จันทรปญญาสกุล    ปรีชา ลาม
ชาง   การพัฒนาศักยภาพของผูปกครองในการดูแลเดก็ท่ีติดเช้ือทางเดนิหายใจเฉียบพลัน ทุนวจิัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
40. ศุลีพร   ชีวะพาณิชย  สุธิศา ลามชาง  อรพินท  จันทรปญญาสกุล    ปรีชา ลามชาง   ผลของโปรแกรมการ
ฟนฟูสภาพปอดของเด็กตอความรูและพฤตกิรรมการดูแลเด็กของผูปกครองเด็กท่ีติดเช้ือทางเดินหายใจ
เฉียบพลันกอนจําหนายจากโรงพยาบาล  ทุนวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม ปท่ี 42 ฉบับท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธันวาคม 2552  
41. สุธิศา ลามชาง  อรพินท  จันทรปญญาสกุล  รตอ. ฐิติมา  สุขเลิศตระกูล  ปรีชา ลามชาง  ผลของโปรแกรม
การสนับสนุนดานขอมูลและอารมณตอความเครียด ความรู และพฤตกิรรมการดูแลเด็กของผูปกครองเด็กท่ีติด
เช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน วารสารสาธารณสุข ปท่ี 39 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2552 หนา 233 - 244 
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 ประสบการณการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน   ISO 
 การฝกภาคปฏิบัติสําหรับการเปนผูตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ของ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  (สรอ. , MASCI) 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี  26-30 มีนาคม      2544 ณ  บริษัทเหล็กกอสรางสยาม  จ. ระยอง 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี   2-6    เมษายน     2544 ณ  บริษัทปูนซิเมนตนครหลวง   จ. สระบุรี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี   8-11 พฤษภาคม 2544  ณ  บริษัทไทยมิเตอร  จ. กรุงเทพฯ และ จ. ชลบุรี 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี  28-30 ตุลาคม       2545 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายพั จ. เชียงใหม 
 
ประสบการณในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (2544 - ) 
2. ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร     
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (2544 - 2547)  
3. ผูตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของทบวงมหาวิทยาลัย  :  สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  ทบวงมหาวทิยาลัย 
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  คณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพภายใน ภาควิชาคณิตศาสตรคณะ
วิทยาศาสตร  มศว.  ประสานมิตร  (14-15  ธันวาคม  2543) 
5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ   โดยทบวงมหาวิทยาลัย   21-22  กุมภาพันธ  2545 
6. กรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม     11-13  กรกฎาคม  2544 
7. ประธานกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   8  มีนาคม  2545 
8. กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ สถาบัน สํานกั ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร    4-5   กรกฎาคม   2545 
 2. คณะเภสัชศาสตร     18-19 กรกฎาคม   2545 
 3. สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   20-21 มีนาคม       2546 
 4. สํานักงานอธิการบดี     26-28 มีนาคม     2546 
 5. คณะแพทยศาสตร     2-6  มิถุนายน     2546 
 6.            คณะสถาปตยกรรมศาสตร    22-23 กรกฎาคม   2546 
 7.            สํานักงานอธิการบดี     24-26 มีนาคม     2547 
 8.             คณะพยาบาลศาสตร     21-23      มิถุนายน     2547 
 9. สํานักบริการวชิาการ     21-22 มีนาคม     2548 
 10 คณะเทคนิคการแพทย     27-28       มิถุนายน     2548 
 11 บัณฑิตวิทยาลัย       8-9         สิงหาคม      2548 
 12            สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ                                           15-16      มีนาคม       2549 
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 13  คณะเศรษฐศาสตร     31 – 1      สิงหาคม     2549 
 14            สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ                                           22-23      มีนาคม       2550 
 15  คณะมนษุยศาสตร     23 – 24    กรกฎาคม   2550 
 16           สํานักงานอธิการบดี     31 – 1  เมษายน       2551 
 17 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   7  สิงหาคม 2552 
 18. คณะส่ือสารมวลชน     13 มกราคม 2553 
 19 บัณฑิตวิทยาลัย      13 มกราคม 2553 
 20  คณะอุสาหกรรมเกษตร      1 -2  กรกฎาคม  2553 
 21  คณะศึกษาศาสตร     5 – 6  กรกฎาคม 2553 
9.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ   โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  21-23  เมษายน  2547 
10  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโครงการนํารอง  มหาวิทยาลัย
นอรท- เชียงใหม  24-25  พฤษภาคม  2547 
11. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการตรวจเยีย่มและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   29-30  มิถุนายน  2547 
12. ประธานกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาดานวิเคราะหและประเมินระบบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
13. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ    21-23  มิถุนายน  2549 
14. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร     
มหาวิทยาลัยนเรศวร    12-13  กรกฎาคม  2550 
15. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยพายัพ  29-30  กรกฎาคม  2553 
 
กรรมการในระดับคณะ  มหาวิทยาลัย 
1. กรรมการจดัทําตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา  (KQI)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. ท่ีปรึกษาหองปฏิบัติวิจัย การวิจยัสถาบัน สํานักงานเลขานุการคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
( 2544 - )  
3. กรรมการพฒันาระบบบริหารการจัดการความรูในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. กรรมการและเลขานุการรางหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรบูรณาการ 
คณะวิทยาศาสตร 
5. กรรมการคณะทํางานวิเคราะหและจัดทําเกณฑการจัดสรรงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2550 
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6. กรรมการอํานวยการในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระยะท่ี 10  
( พ.ศ. 2550 – 2554 ) 
7. อนุกรรมการเสนอแนวทางยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( แผน ฯ  ระยะ 10 ) 
8. คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินองคกรตามกรอบแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)   คณะ        
     วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
การบริการวิชาการ และวิทยากร 
1.วิทยากรอบรมหลักสูตร การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. วิทยากร  อบรมหลักสูตร  การตรวจสอบคุณภาพภายใน  สถาบันราชภัฏเชียงราย(14-16 พฤศจิกายน  2544) 
3.วิทยากรอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพการศกึษากับผูนําองคกรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   ( 1 พฤษภาคม  2547 ) 
4. วิทยากรบรรยาย และรวมสัมมนาวิชาการ เร่ือง  บทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดโดย 
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สํานักงานประกันคุณภาพการศกึษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และสมาคมสถิติแหงประเทศไทย ( 23-24  มิถุนายน   2548 ) 
5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง การสุมตัวอยางสําหรับการวิจยั     
ณ บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( 16  กรกฏาคม   2548 ) 
6. วิทยากรอบรมบุคลากรสํานักทะเบียนแลประเมินผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง คุณภาพของขอมูลกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา     ณ สํานักทะเบียนแลประเมินผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( 2  ธันวาคม   2548 ) 
7. วิทยากรอบรมกลุมยอย การอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุนท่ี 8  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโดย สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม  ( 15 - 16  ธันวาคม   2548 ) 
8. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง การสุมตัวอยางสําหรับการวิจยั     
ณ บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( 16  กรกฏาคม   2549 ) 
9. วิทยากรอบรมครูคณติศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรท่ี 1   เร่ือง การสํารวจความคิดเห็น โดย 
ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคณิตศาสตร ใหความรวมมือกบั สพฐ. -  สกอ. – สสวท.     ณ ภาควิชาคณิตศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2550 ) 
10. กรรมการประเมินผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สํานักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวดัเชียงใหม 
11. ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิพจิารณารางวัลการคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
12. คณะทํางานสถิติการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม เพื่อการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป 
2550-2554 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม โดยผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม ลงวันท่ี 22 มกราคม 2551 
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13. กรรมการพิจารณา ขอเสนอโครงการวจิัย  มหาวิทยาลัยพายัพ โดย สํานักวิจยัมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวดั
เชียงใหม 2552 
 
 
 
 
 


