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สารคณบด ี
 
 นับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 จนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2555 คณะ
เทคนิคการแพทย์ได้ดําเนินงานอย่างเป็นทางการมาครบ 36 ปีแล้ว เริ่มจาก
การก่อตัง้เป็นภาควิชาในคณะแพทยศาสตรต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 บดันี้คณะ
เทคนิคการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลําดับ สามารถปฏิบัติภารกิจได้
ครบถ้วนตามพนัธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ผลิต
บัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชาชีพออกไปรับใช้สังคม และพัฒนาวิชาชีพขั้นสูงโดย
ผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาโทและเอกให้มีศักยภาพสูงพรอ้มสําหรับการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ 2555 สามารถผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
และสร้างความรู้ใหมใ่หก้ับวงการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ อีกทั้งยงัใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการ
ให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพชุมชนในจังหวัดเชยีงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจํานวนหลายโครงการ 
 ผลงานทั้งหลายเหล่าน้ีสําเร็จไดด้้วยความรว่มมอื ร่วมใจ และทุ่มเทสละเวลาของคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรทกุฝ่าย ถึงแมจ้ะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณและบุคลากร แต่ทุกคน
มิได้ย่อทอ้ ตา่งมุ่งมั่นที่จะพฒันางานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดตามนโยบายการทํางานแบบ “มืออาชีพ” 
ดังน้ันจงึขอช่ืนชมและขอบคุณในความร่วมมอืที่ทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ทุกภารกิจสําเร็จด้วยดี ดังผลงานที่
ปรากฎในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 นี ้
 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี) 
 คณบดี 
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ และวตัถุประสงค์และภารกิจ 
 

ปณิธานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือใหเ้ป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอด
ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พงึฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็น
ผู้รู้จรงิ คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มุง่เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย ์
 ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ พรอ้มจิตสํานึก ในการ
ให้บรกิาร ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแกป่ระชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยีิ่งขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวจิัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชพี และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รูจ้ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยัเพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม ่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้โอบอ้อมอารี มจีิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีองตนเองและผู้รับบริการ 
 
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย ์
 ผลิตบัณฑิตให้มคีวามเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ เป็นทีต่้องการของ
สังคม เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และแก้ปัญหาสังคม เป็นที่พึ่งทางด้าน
วิชาการแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ เป็นทีรู่้จักในสังคมโลก และเป็นคณะที่
สามารถพึง่ตนเองได ้
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วัตถุประสงค์ และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดงันี ้
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กจิกรรมบําบัด รงัสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรูค้วามก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มคุีณธรรม 
จริยธรรม มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนษุยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพฒันาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
 3. ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมทัว่ไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการ
ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทัง้การให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวชิาการ
แก่บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
 4. ทํานุบํารงุและธํารงไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นและประเทศไทย 
 5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
 6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชนสู์งสุด 
 7. ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล 
 
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย ์
 AMS-CMU 
  A หมายถงึ Agility 
  M หมายถงึ Merit 
  S หมายถงึ Social Responsibility 
  C หมายถึง Competency 
  M หมายถงึ Model 
  U หมายถึง Unity 
 หรือในภาคภาษาไทย คือ 
   ยืดหยุ่นคล่องทนัการณ์ อภิบาลด้วยคณุธรรม 
  สงัคมตระหนักล้ํา  เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน 
  พัฒนาเป็นแบบอย่าง  ก่อแนวทางสร้างประสาน 
  สามัคคีหน่ึงใจปาน  รวมกันพร้อมน้อมนิยม 
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ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยทีต่ั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
กระจายออกสู่ทอ้งถิ่น โดยได้รบัอนุมัติใหจ้ัดตัง้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมในการให้บรกิารด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จงึได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้
เป็นภาควิชาเม่ือปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เหน็ชอบให้ภาควชิาเทคนิคการแพทย์ 
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ออกไป
รองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัตใิห้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในป ีพ.ศ. 2519  
 
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่วขอ้งกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังน้ี :  
 พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจดัตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเปน็ สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลิ-
นิคัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จดัตั้ง
ภาควิชารังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบดั พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531 
 พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา และเห็นชอบให้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตวั เกดิคุณภาพในการ
บริหารองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหวัหน้าภาควิชาที่พงึประสงค์ และแนวทางการบริหารจดัการในภาควิชาและ
คณะ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนนิการศึกษารูปแบบ วิธีการทีเ่หมาะสมใน
การปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนคิการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จงึได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิค
การแพทย ์
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 ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551) 
คณะเทคนิคการแพทย์แบง่ส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่  
 1. สํานักงานคณะ 
 2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
 3. ภาควิชารงัสีเทคนิค 
 4. ภาควิชากจิกรรมบําบัด 
 5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ 
 6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย ์ศุภชัย เชือ้รัตนพงษ์ 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย ์

 
 

   
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย ์ดร.ปัญจะ กลุพงษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักด์ิ ระมิงคว์งศ ์
 กรรมการ กรรมการ 

 
 

   
 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย ์สุทศัน์ ฟู่เจริญ นายแพทย ์สมัย ศิริทองถาวร
 กรรมการ กรรมการ 
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 นางนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิชล สงค์ศิริ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษ ี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 

      
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชล สงค์ศิริ   รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน ์รัตนาภินันท์ชยั 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

      
 
 รองศาสตราจารย์อทุุมมา มัฆะเนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  สังขรตัน ์
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์
 และศิษย์เก่าสัมพันธ ์ (1 กันยายน 2553 – 30 มถิุนายน 2555) 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
 (1 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน) 

  

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร    
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
  และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สํารี มั่นเขตตก์รน์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด

 

 

นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  
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เลขานุการสาํนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างาน 

 
 

เลขานุการสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย ์
 

   
 

 นางจริยา กาทอง นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศลิป์ 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 

   
 

 นายนพพร พวงสมบัติ นางสุธิดา สิริกนัทา 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพันธ ์
 และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

นางเตือนใจ โพนสูง 
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
พันธกจิด้านการจัดการเรียนการสอนพันธกจิด้านการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์ จํานวนหน่วยกติรวม 147 หน่วยกิต 
 สาขาวิชารงัสีเทคนิค จํานวนหน่วยกติรวม 149 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 142 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 145 หน่วยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์     จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย ์    จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด     จํานวนหน่วยกติรวม 37 หน่วยกิต 
  ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย์  แบบ 1.1  จํานวนหน่วยกติรวม 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  จํานวนหน่วยกติรวม 72 หน่วยกิต 
 
 โดยในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีการเร่งรัดให้ภาควิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกรอบ TQF ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้ผ่านความเห็นชอบ
และรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านความเห็นชอบและรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาชีพกายภาพบําบัด และอยู่ระหว่างการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค และอยู่ระหว่างการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 
การแพทย์ ได้ผ่านความเห็นชอบและรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2555 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  อยู่ระหว่างการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 



AMS-CMU Annual Report 2012 15 
 

 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ อยู่ระหว่าการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ได้ผ่านความเห็นชอบ
และรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2555 รวมทัง้ส้ิน 1,289 คน 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมทัง้ส้ิน
ระดับปริญญาตรี 348 291 273 275 1,187 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 120 101 78 99 398 
สาขากายภาพบําบัด 93 90 83 68 334 
สาขากิจกรรมบาํบัด 68 52 55 54 229 
สาขารังสีเทคนคิ 67 48 57 54 226 
ระดับปริญญาโท 28 17 18 6 69 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 7 7 7 2 23 
สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกกําลังกาย 

9 5 - 3 17 

สาขากิจกรรมบาํบัด 9 4 7 - 20 
สาขาวิทยาศาสตร์รงัสีการแพทย์ 3 1 4 1 9 
ระดับปริญญาเอก 8 6 6 13 33 
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 8 6 6 13 33 
* ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2555 
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บุคลากร 
 ในปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งหมด 225 คน ประกอบด้วยอาจารย์จํานวน 99 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน)  จํานวน 126 คน รายละเอียดดังตาราง 
ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) 99 44.00 
ข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 49 21.78 
ลูกจ้างประจํา 20 8.89
พนักงานมหาวทิยาลัย (พนักงานส่วนงาน) 57 25.33 
รวมทั้งสิ้น 225 100.00 
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2555 
 
คณาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน 
อาจารย ์: ตําแหน่งวิชาการ

รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ.

เทคนิคการแพทย์ 21 9 4 1 35

กายภาพบําบัด 8 13 5 - 26
กิจกรรมบําบดั 6 12 4 - 22
รังสีเทคนิค 8 6 2 - 16

รวม 43 40 15 1 99

 
คณาจารย์จําแนกตามคุณวุฒทิางการศึกษา 

หน่วยงาน 
อาจารย ์: คุณวุฒิทางการศึกษา

รวม 
เอก โท ตรี

เทคนิคการแพทย์ 29 6 - 59

กายภาพบําบัด 16 9 1 33
กิจกรรมบําบดั 14 8 - 30
รังสีเทคนิค 10 6 - 19
สํานักงานฯ   45

ศูนย์บริการฯ   39

รวม 69 29 1 225
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรทกุระดับของคณะอยา่งต่อเนือ่ง ทั้งในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพือ่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมามีการสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Training Need) เพื่อนําขอ้มูลมาใช้ประกอบการวางแผนการบริหาร
บุคคลของผู้บรหิารและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งผู้บริหารกไ็ด้มีการส่ือสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้าน
ตา่งๆ ไปถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าํเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร 
การจดัทําสายตรงคณบดีและผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “ส่ือสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดัขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย รวมถงึการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วจิัยหรอืการนําเสนอผลงานในทีป่ระชุมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2555 มี
บุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชมุ สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมด 700 คน-ครั้ง 
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นหรือผลงานเด่นประจําปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) 

บุคลากร ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล
และวันท่ีได้รับ 

ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ โครงการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาผลของ
ผลิตภัณฑ์ Operation BIM 
ต่อการกระตุ้นการทํางาน
ระบบภูมิคุ้มกัน” 

ศาสตราจารย์เกียรติยศ
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติ
คอลส์ จํากัด มหาชน 
(APCO) ในวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2555 

ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา ผลงานวิจัยเรื่อง “Effects 
of kaffir lime leaf 
fractional extracts on 
cytotoxicity and WT1 
gene expression in 
leukemic cell lines” 

รางวัล Travel Grant 
Award 

การประชุม The 70 
Annual Meeting of the 
Japanese Cancer 
Association ในระหว่าง
วันท่ี 3-5 ตุลาคม 2554 ณ 
เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น 

รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา  รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.
ดีเด่น ประจําปี 2554 สาขา
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) วันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2554 
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บุคลากร ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์ ผลงานวิจัยเรื่อง 
Development of a 
multidisciplinary 
guidance manual for 
caregivers of older 
people with dementia 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 งานประชุม “Thailand 
Dementia 2011 and 
The 14th Asia Pacific 
Conference of The 
Alzheimer’s Disease 
International ระหว่าง
วันท่ี 10-13 ม.ค 2555 

อ.ดร.มนตรี ต้ังใจ Comparative Effects of 
28Si ions on the Heart 
and Bone Marrow of 
Whole-body Irradiated 
Mice 

รางวัล Travel Award และ 
รางวัล Honorable 
Mention Award ในการนํา
ผลงานวิชาการเสนอใน
รูปแบบ poster and oral 
slide presentations 

การประชุมวิชาการ 23rd 
Annual NASA Space 
Radiation Investigators’ 
Workshop, July 8-11, 
2012, Durham, North 
Carolina, USA 

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก 

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย 
alpha-thalassemia 1 

เกียรติบัตรห้องปฏิบัติการที่
มีผลการทดสอบความ
ชํานาญด้านการตรวจ
วินิจฉัย alpha-
thalassemia 1 ระดับดี
มาก 

งานประชุมวิชาการธาลัสซี
เมียแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 
ประจําปี พ.ศ. 2555 จัดข้ึน
เม่ือวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
นนทบุรี 

ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ใน
ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทาง
ศิลปวิทยา ประจําปี 2554 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 

15 ตุลาคม 2555 

รศ.กรกฏ เห็นแสงวิไล งานวิจัยเรื่อง “สร้างเสริม
สุขภาพบริหารกล้ามเนื้ออุ้ง
เชิงกรานในสตรีด้วย
ตนเอง” 

โครงการ “งานวิจัยไม่ข้ึน
ห้ิง” 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

อ.ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ งานวิจัยเรื่อง 
“ประสบการณ์การเป็นแม่
ของผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
หญิง” 

โครงการ “งานวิจัยไม่ข้ึน
ห้ิง” 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
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บุคลากร ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล
และวันท่ีได้รับ 

อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช MOLECULAR ANALYSIS 
OF THE FACTOR 
MEDIATING ACTIN-
BASED MOTILITY OF 
BURKHOLDERIA SPECIES

รางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่นระดับปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2553 
ได้รับประกาศนียบัตรและ
เงินรางวัล 50,000 บาท 
และได้รับรางวัลผู้สําเร็จ
การศึกษาท่ีได้รับรางวัล
เกียรติยศ "DEAN'S LIST" " 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สํารี ม่ันเขตต์กรน์  ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ
และได้ดํารงตําแหน่งอัศวิน 
(Chavaliers de la 
Commanderies des 
Nobles Vins) ของแคว้น 
Franche-Comte 

มหาวิทยาลัย Franche-
Comte ประเทศฝร่ังเศส 
วันท่ี 13 กันยายน 2555 

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ แผ่นประคบร้อนท่ีมี
ส่วนประกอบของเมล็ด
ธัญพืชและสมุนไพร 

ทะเบียนอนุสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ เลขท่ี 6909 เลขท่ี
คําขอ 1003000259 
สัญลักษณ์จําแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 
A61K 35/78 

20 มกราคม 2555

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ แผ่นประคบร้อนสุขภาพ ทะเบียนอนุสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ เลขท่ี 7380 เลขท่ี
คําขอ 1003000010 
สัญลักษณ์จําแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 
A61F 7/00 

27 กรกฎาคม 2555

นายสมทบ พาจรทิศ  ประกาศเกียรติคุณ 
"ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
ประจําปี 2554" 

สํานักงานพัฒนาสังคม และ
ความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2555 
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

น.ส.กนกพร อุณเอกลาภ 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ 

ผศ.ดร.ประภาส  
โพธิ์ทองสุนันท์ 

รางวัล Excellent 
Oral Presentation 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 1st ASEAN Plus Three 
Graduate Research 
Congress (AGRC 2012) 
ระหว่างวันท่ี 1-2 มีนาคม 2555 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  
โรงแรมดิเอ็มเพลส  
จังหวัดเชียงใหม่ 

น.ส.กีรติพร วรเศรษสิงห์ 
นักศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย์ 

อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล Excellent oral 
presentation 

น.ส.เบญจมาศ สรุะเดช 
นักศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย์ 

ผศ.ดร.รัชดา เครสซ่ี Excellent oral 
presentation 

นายณัฐพล เครือคําหล่อ 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ์ 

เกียรติบัตรเสนอ
ผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบ
วาจาและโปสเตอร์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การประชุมวิชาการ RBJ 
Seminar Series ครั้งท่ี 89 ใน
หัวข้อ Molecular 
Mechanisms and 
Technology Development 
and Biomedical Researches 
ซ่ึงจัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
ชีวการแพทย์ คณะเทคนิค-
การแพทย์ มช. ร่วมกับโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  
ณ ห้องประชุม โรงแรมคันทารี 
ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 

นางสาวศิริขวัญ แสงบุญ
เรือง นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ขจรศักด์ ตระกูลพัว 

เกียรติบัตรเสนอ
ผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบ
วาจาและโปสเตอร์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

นายวราชัย ประดิษฐ์วงศ์
วาน นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 

รองศาสตราจารย์  
ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 

เกียรติบัตรเสนอ
ผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบ
โปสเตอร์ 
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นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล
และวันท่ีได้รับ 

นางสาวศิริประภา แก้วแจ้ง 
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
การแพทย์  

รองศาสตราจารย์ อุทุมมา 
มัฆะเนมี 

ผลงานวิทยานิพนธ์
เร่ือง “การ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การกําบังรังสีของแก้ว
โบโรซิลิเกตท่ีเติม
แบเรียม บิสมัทหรือ
ตะกั่ว” ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีมาก ปี
การศึกษา 2555” กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระดับปริญญา
โท  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2555 
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษา ผลงาน อาจารย์ท่ีปรึกษา รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล
และวันท่ีได้รับ 

น.ส.นภาพร อภิรัฐ
เมธีกุล นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ 

ผลงานวิจัยเรื่อง 
Production of 
polyclonal and 
monoclonal 
antibody by in 
vitro 
immunization 

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รางวัล The Best 
Poster Presentation 
Award 

การประชุม The First 
International 
Biomedical Sciences 
Conference ระหว่าง
วันท่ี 8-10 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ โรงแรมพูล-
แมน ขอนแก่น  
ราชาออคิด จังหวัด
ขอนแก่น 

นายศุภชัย ศักด์ิ
ขจรภพ นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ 

 รศ.ดร.ชัชชัย 
ตะยาภิวัฒนา 

รางวัล MSD Young 
Investigator Awards 
ได้รับโล่ห์ประกาศ
เกียรติคุณ และเงิน
รางวัล จํานวน 35,000 
บาท 

สมาคมโรคภูมิแพ้ โรค
หืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน
แห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมวิชาการประจําปี 
คร้ังท่ี 28 ประจําปี 
2555 ระหว่างวันท่ี 3-5 
เมษายน 2555 ณ 
โรงแรมพลาซ่าแอททินี 
กรุงเทพฯ 
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นักศึกษา ผลงาน อาจารย์ท่ีปรึกษา รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

น.ส.นวภรณ์ เพ็ญ
เวียง นักศึกษา
สาขาเทคนิค
การแพทย์ 

ผลงานวิชาการ
เรื่อง 
“Development 
of control 
material for 
hemoglobin 
analysis” 

รศ.ดร.สาคร 
พรประเสริฐ 

รางวัลผลงานวิชาการ
ดีเด่น (โดยการ
นําเสนอด้วยวาจา) 

งานประชุมวิชาการ
ธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 18 ประจําปี พ.ศ. 
2555 จัดระหว่างวันท่ี 
11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุรี 

 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ 
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 

 กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 

 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งในปงีบประมาณ 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดักิจกรรม โครงการต่างๆดังตอ่ไปนี้  

 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
อ.ท่ีปรึกษาพบนศ.ชั้นปีท่ี 1 - ชั้นปีท่ี 3  ม.ค.-ก.พ.55 
รับขวัญบัณฑิตใหม่ 16 ม.ค.55 
ปลูกจิตสํานึก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 20 ก.พ.55 
ปัจฉิมนิเทศ  11 ก.พ.55 
วันวิชาการประจําปี 24 ก.พ.55 
จบการศึกษา อําลาสถาบัน 24 ก.พ.55 
ค่ายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ 10-16 มี.ค.55 
สัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 4 มี.ค.55 
สัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา 24-25 มี.ค.55 
นํานักศึกษาใหม่ปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน 4 มิ.ย.55 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 พ.ค.55 
ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 8 มิ.ย.55 
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 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 14 มิ.ย.55
CMU YOUNG BLOOD  ก.ค.-ธ.ค.55
กิจกรรมกีฬาสี่สวนสัมพันธ์ 23 มิ.ย.55
กิจกรรมกีฬาวิศวะ – สวนดอก 27 มิ.ย.55
นํานักศึกษาใหม่ข้ึนนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 14 มิ.ย.55
สอนเสริมวิชาการคร้ังท่ี1 ภาคเรียน 1/2554 ก.ค.55 
โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55
รับขวัญขันโตก 22 ก.ค.55
อบรมทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการ
ตรวจเลือดโรคเอดส์และภาวะวิกฤติ 

18 ส.ค.55

อบรมการป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน 19 ส.ค.55
อ.ท่ีปรึกษาพบนศ.ชั้นปีท่ี 1 - ชั้นปีท่ี 4 ก.ค.-ส.ค.55
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ธ.ค.54-ม.ค.55
โครงการ Best-All-Around MT students 1-7 ก.ย. 55
อบรมวิชาการเร่ือง  ระบบควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (สําหรับ 
นศ. ปี 4) 

22 ก.ย.55

คลินิกมอเตอร์ไซค์ 8 ก.ย. 55 
โครงการรําลึกพระคุณครู 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 55
โครงการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง ต.ค.54-ก.ย.55
ภาควิชารังสีเทคนิค 
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค” ณ วัดป่าดารา
ภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

3-4 ธ.ค. 2554

โครงการสนับสนนุนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะ 7-9 ธ.ค. 2554
โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องรังสีเทคนิค 10-11 ธ.ค. 2554
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชาชีพรังสีเทคนิคและการเรียนรู้ตลอดชีพ
สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปท่ีี 1 

29 ม.ค. 2555

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอําลา นักศึกษารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2554 11 ก.พ. 2555
Good Bye Senior RT’31 26 ก.พ. 2555
เปิดประสบการณ์นักศึกษารังสี ร่วมสํานึกดีรักษ์สิ่งแวดล้อม 24-29 เม.ย. 2555
โครงการ “รังสีเทคนิคร่วมน้อมจิตต์บูชาครู 14 มิ.ย. 2555
โครงการ “สอนเสริมวิชาชีพรังสีเทคนิคให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิคชัน้ปีท่ี 4” 28 – 31 พ.ค. 2555
โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชาชพีรังสีเทคนิคและการเรียนรู้ตลอด
ชีพ” สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีท่ี 1 

31 พ.ค. -1 มิ.ย2555

โครงการ “เติมใจให้กัน แบ่งปันรอยย้ิม”เทคนิคและการเรียนรู้ตลอดชีพ สําหรับ
นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีท่ี 1 

25 ส.ค. 2555
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 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษากิจกรรมบําบัด ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 3 9 พ.ย. 54 
อบรมการเพ่ิมความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษากิจกรรมบําบัด 20-21 ก.พ. 55 
นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 29 ส.ค.55 
ภาควิชากายภาพบําบัด 
โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1-2/2554 
PT กล้าดี ภาคเรียนท่ี 2/2554 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีแก่เด็กด้อยโอกาส 17 ธ.ค. 2554 
พ่ีสอนน้องเตรียมความพร้อมในการเรียน Gross Anatomy 24-25 ต.ค.55 
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  ปีการศึกษา 2555 1 มิ.ย. 2555 
โครงการสัมมนา เรื่อง  “การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา: เป้าหมายท่ีท้าท้ายและความ
พร้อมสู่อาเซียน” และงานสานสมัพันธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 

24 มิ.ย. 2555 

กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย 14 ก.ค. 2555 
กิจกรรมรับน้องขันโตก 22 ก.ค. 2555 
โครงการสานสัมพันธ์สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 6 ม.ค. 2556 

 

 ค่ายแจกผ้าห่มและค่ายอาสา
พัฒนาฯระหว่างวันท่ี 13 – 14 
มกราคม 2555 และ มีนาคม 
2555 ณ บ้านโป่งขาว อ.
กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

 

 รับขวัญบัณฑิตวันท่ี 16 
มกราคม 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 ปัจฉิมนิเทศ วันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ 
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 ปลูกจิตสํานึก กยศ. วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ 

 

 จบการศึกษาอําลาถาบัน 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 ประเพณีรับน้องรถไฟ
ระหว่างวันท่ี 22-24
พฤษภาคม 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์

 

 ผู้บริหารพบผู้ปกครอง รหัส 55 วันท่ี 28 พฤษภาคม 
2555 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
รหัส 55 วันท่ี 30
พฤษภาคม 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

 

 ปลอดเหล้าเข้าวัด วันท่ี 4 
มิถุนายน 2555 ณ วัดศรีดอนไชย
และวัดชัยมงคล 
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 พิธีไหว้ครู วันท่ี 14 
มิถุนายน 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

 

 โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน 
วันท่ี 30 มิถุนายน–1 
กรกฎาคม 2555 ณ 
สถานีทดลองพันธ์ุพืช แม่
เหียะ คณะเกษตรศาสตร์

 

 นําน้องใหม่นมัสการพระธาตุ
ดอยสุเทพ วันท่ี 14
กรกฎาคม 2555 

 

 รับขวัญขันโตก วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2555 ณ 
โรงแรมคุ้มภูคํา 

 

 

 อบรมทักษะการให้
คําปรึกษาก่อนและหลัง
การตรวจเลือด โรคเอดส์
และภาวะวิกฤติ วันท่ี 18–
19 สิงหาคม 2555 ณ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ 
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 CMU YOUNG BLOOD ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 Sport day วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2555 ณ 
สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2555 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

 

 ส้มตําและกาดม่ัว ครัว 
ฮอม วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 “อนุรักษ์ภาษาไทยและ
วิถีไทยผ่านสุนทรียทาง
เสียงเพลง” วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2555 ณ 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์  ปีการศึกษา 2555 วันที่ 
1 มิ.ย. 2555 

 
 

 โครงการสัมมนา เรื่อง  “การเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา: เป้าหมายท่ีท้า
ท้ายและความพร้อมสู่อาเซียน” 
และงานสานสัมพันธ์นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์  วันท่ี 24 มิถุนายน 
2555 

  

 

ผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณ 
 ในปีการศึกษา 2554-2555 นกัศึกษาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
จากหลายหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก ดังนี ้
 1. รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ปกีารศึกษา 2555 นางสาวโชติมา ผลงาม รหัส
ประจําตัวนกัศึกษา 521110236 สาขาวิชากายภาพบําบัด อาจารยท์ี่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล พิรุณ
สาร  
 2. รางวัล MT Best All Around นางสาววิรนันท์ ใจยศ รหสัประจําตัวนักศึกษา 521110086 GPA. 
3.25 อาจารยท์ีป่รึกษา รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร ์
 3. รางวัล OT Best All Around นางสาวปรัชญาภรณ์ เพิ่มพูล รหัสประจําตัวนักศึกษา 521110127 
GPA. 3.50 อาจารยท์ี่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน บญุฉัตรกุล  
 4. รางวัล RT Best All Around นายสุวิชา วุฒิเจริญ รหัสประจําตัวนกัศึกษา 521110209 GPA. 
3.17 อาจารยท์ีป่รึกษา รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรน ์
 5. รางวัล PT Best All Around นางสาวโชติมา ผลงาม รหัสประจําตัวนกัศึกษา 521110236 GPA. 
3.88 อาจารยท์ีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล พิรณุสาร  
 
ผลงานนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศกึษา 2555 
 1. นายศุภชัย ศักด์ิขจรภพ รหัส 501151002 นักศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2555” กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ
ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่องการยับย้ังการอินทิเกรท
เช้ือ เอชไอวี-1 โดยซิงก์ฟิงเกอร์โปรตีนที่ออกแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา เป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 2. นางสาวศิริประภา แก้วแจ้ง รหัส 531131016 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
การแพทย์ ได้รบั “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2555” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การเปรียบเทียบ
คุณสมบัติการกําบังรังสีของแก้วโบโรซิลิเกตที่เติมแบเรียม บิสมัทหรือตะก่ัว โดยมีรองศาสตราจารย ์ อุทุม
มา มัฆะเนมี เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมร่วมกบัศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นประจํา โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธท์ี่มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ ์ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานฯ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยศิษย์เก่าทีท่ํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทัง้ในรูปแบบของ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
โดยคณะได้ส่งเสริมสนับสนุนทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การ
อบรมเชงิปฏิบัตกิารต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น  
 กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะจัดขึ้นในรอบปี 2555 ได้แก ่

 สนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงหอ้งบรรยายศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น โดยใช้งบประมาณที่ไดร้ับบริจาคจากศิษย์เก่า จํานวน 359,444.70.-บาท 

 จดัทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ  
 

ทุนการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนตา่งๆ ได้แก ่ งบประมาณเงินรายได้ของ
คณะฯ เงินบรจิาคจากจากบรษิัทห้างร้าน มลูนิธิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรบัทุนการศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากทกุสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยกจิการนักศึกษาคณะฯ ทําหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานในการจดัสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา ซ่ึงในปี 2555 คณะ
เทคนิคการแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี ้
 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย ์
 1.1 ทุนขาดแคลน 27 180,000
 1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 84 133,900
 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปทีี ่3 23 39,700
 1.3 ทุนสนับสนุนการทํางาน 107 60,000
 1.4 ทุนอาหารกลางวัน 2 20,000
 
 



30  AMS-CMU Annual Report 2012 

 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน 
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหลง่ทุนอื่น 
 2.1 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 654,360 
 2.2 ทุน “กองทนุหมอเจ้าฟ้า” (คณะแพทยศาสตร์ ม.ช.) 5 144,000 
 2.3 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยรฐับาล 11 480,000 
 2.4 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค 18  275,260 
 274 1,987,220 
 
 กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพื่อช่วยเหลือแก่นกัศึกษาที่ประสบปญัหาการขาดแคลนเป็นกรณีเรง่ด่วน โดยคณะฯจะ
พิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป 
 
 กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
กลุ่ม รายละเอยีด จํานวนผู้กู้
1 กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 326
2 กองทุนเงินใหกู้ย้ืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) -

 รวม 326
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ภาวะการหางานทําของบัณฑติ 
 จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 
2554 (ณ มีนาคม 2555) ที่มารายงานตัวเพือ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 (24 มกราคม 2556) มี
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทัง้ส้ิน 230 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ส้ิน 236 
คน ปรากฏข้อมลูภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี ้
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีคณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชา 
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา

ทํางาน (%) ศึกษาต่อ (%) 
กําลังหา
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพอิสระ

รวม 

เทคนิคการแพทย์ 67 (78%) 14 (16%) 4 1 86
กิจกรรมบําบดั 44 (88%) 6 (12%) - - 50
กายภาพบําบัด 43 (83%) 8 (15%) 1 - 52
รังสีเทคนิค 38 (90%) 4 (10%) - - 42
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ์ 192 (83%) 32 (14%) 5 1 230

 
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ํางานในภาครัฐและเอกชน 

สาขาวิชา 
ผู้สําเร็จการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
จํานวน % จํานวน % จํานวน %

เทคนิคการแพทย์ 88 67 44 66 23 34
กิจกรรมบําบัด 51 44 21 48 23 52
กายภาพบําบัด 53 43 24 56 19 44
รังสีเทคนิค 44 38 10 26 28 74
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อาคารสถานที่ 
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
 คณะเทคนิคการแพทย์มพีื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
 อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น  3,115.40 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 7 ชั้น  5,065.45 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  9,413.79 ตารางเมตร 
 อาคารธาราบําบัด    513 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะหอ้งเรยีนทั้งหมดของชั้น 3) 
 ในปีงบประมาณ 2554-2555 คณะได้ปรับปรุงหอ้งบรรยายขนาด 100 ที่นั่งเพิ่มขึ้น 1 ห้อง และ
ปรับปรงุพื้นที่บริเวณอาคารหน่วยช่างและลานจอดรถ ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นกัศึกษาและบุคลากร
ได้ใช้เป็นพื้นที่พกัผ่อน ทํากิจกรรมหรอืศึกษาดว้ยตนเองผ่านส่ือออนไลน ์
 
2. อาคารหอพกันักศึกษา และที่พักอาศยัของบุคลากร 
 อาคารหอพกันกัศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารที่พกัสําหรับบุคลากร   30 ยูนติ 
  - บ้านเดี่ยว   5 หลัง 
  - บ้านแฝด   1 หลัง 
  - แฟลตแบบ 2 ห้องนอน  2 ยูนิต 
  - แฟลตแบบ 1 ห้องนอน  3 ยูนิต 
  - เรือนแถว 2 ชัน้   2 ห้อง 
  - เรือนแถวช้ันเดียว  7 ห้อง 
  - บ้านเดี่ยวจดัสรรรวม  10 หอ้ง 

 
 
งบประมาณ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2555 จาก 
2 แหล่ง (จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555) คือ 
1.) งบประมาณแผ่นดิน  รับจรงิ 89,307,700.00 บาท 
    จ่ายจรงิ 87,513,913.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.99 
2.) งบประมาณเงินรายได ้  รับจรงิ 104,379,900.00 บาท 
    จ่ายจรงิ 80,216,571.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.85 
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สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2545-2555 
ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

2545 82,040,500 11,178,000  
2546 73,965,000 14,195,200  
2547 64,735,900 5,706,400  
2548 84,116,400 18,471,200 90,329,526.93 13,578,261.65
2549 85,096,000 22,688,700 84,486,733.62 16,139,812.53
2550 69,591,200 14,959,500 70,003,275.77 11,977,354.26
2551 70,530,900 18,956,500 66,889,192.82 12,002,435.11
2552 83,695,300 26,530,200 80,954,430.99 14,378,668.46
2553* 77,403,400 103,693,400 80,329,060.32 88,040,622.23
2554* 90,673,800 104,097,600 91,168,328.74 80,331,226.71
2555* 89,307,700 104,379,900 87,513,913.25 80,216571.20

*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
พันธกจิด้านการวิจัยพันธกจิด้านการวิจัย  
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2555 จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี ้
 1. งบประมาณแผน่ดิน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงนิ 1,108,400 บาท  
 2. งบประมาณเงินรายได้คณะฯ 
  2.1 สําหรับคณาจารย์และบุคลากร 13 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 632,528 บาท 
  2.2 สําหรับบัณฑิตศึกษา 17 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 446,198 บาท 
 3. งบประมาณจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท  
 4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 42 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 31,577,895 บาท 
 รวมไดร้ับทุนสนบัสนุนงานวิจัยทั้งส้ิน 34,065,021 บาท 
 

 
 
 
โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของลิปดินาโนอิมัลชั่นของเคอร์คิวมินต่อการยับย้ังการเจริญของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว” (ทรงยศ อนุชปรีดา/ วิจัยปี 2555) 

665,800 

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างและสังเคราะห์เปปไทด์ protegrin-1 ในรูป monomer และ 
dimer ในเซลล์แบคทีเรีย Escherichia coli และการประยุกต์ใช้: การทดสอบประสิทธิภาพในการ 
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียด้ือยาในหลอดทดลองและการทดสอบในสัตว์ท่ีติดเชื้อ” 
(สรศักด์ิ อินทรสูต/ วิจัยปี 2555) 

442,600 

งบประมาณแผ่นดิน ,  
1,108,400 , 3%

งบประมาณเงินรายได้,  
1,078,726 , 3%

งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

300,000 , 1%งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืนๆ,  

31,577,895 , 93%
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การสร้างและแสดงออกของ Protegrin-1 ในแบคทีเรีย E.coli และการ
ทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (สรศักด์ิ อินทรสูต/ วิจัยปี 2555) 

60,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะทางอณูพันธุศาสตร์ของเชื้อ Methicillin-resistant 
coagulase-negative staphylococci ท่ีแยกได้จากสุกร (อุษณีย์ อนุกูล/ วิจัยปี 2555) 

60,000

3. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดควบคุมคุณภาพสําหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
(สาคร พรประเสริฐ/ วิจัยปี 2555) 

60,000

4. โครงการวิจัยเร่ือง “กลไกระดับโมเลกุลของโพรพอลิสในการเหนี่ยวนําให้เกิดเซลล์ตายแบบอะ
พอพโทซิส ในเนื้อ Canida albicans” (ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว /วิจัยปี 2555 รอบ 2) 

60,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
1. โครงการวิจัยเร่ือง “สํารวจสุขภาพจิตของประชาชนท่ีมารับบริการจากงานบริการวิชาการชุมชน 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์/ วิจัยปี 2555 รอบ 2) 

10,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง “การเพ่ิมความสามารถด้านการทรงตัวโดยใช้ช้างบาํบัดในเด็กดาวน์ 
ซินโดรม” (นันทณี เสถียรศักด์ิพงษ์ /วิจัยปี 2555 รอบ 2) 

60,000

3. โครงการวิจัยเร่ือง “การสํารวจ และพัฒนาแนวทางการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ”  
(สุจิตรพร เลอศิลป์/ วิจัยปี 2555 รอบ 2) 

25,200

4. ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
(จิรนันท์  กริฟฟิทส์ /วิจัยปี 2555) 

32,918

ภาควิชากายภาพบําบัด 
1. โครงการวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการหกล้มและความสามารถในการ
เคลื่อนไหว ของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน (สุรีพร อุทัยคุปต์/ วิจัยปี 2555) 

60,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบระดับขีดกั้นความรู้สึกเจ็บต่อแรงกดและอุณหภูมิในผู้สูงอายุ
ท่ีมีและ ไม่มีอาการปวดคอ (กฤษณา บุญทา/ วิจัยปี 2555) 

54,010

3. โครงการวิจัยเร่ือง เด็กซีพี : สื่อวีดิทัศน์ความรู้เบื้องต้นในชุมชน 
(กรกฎ เห็นแสงวิไล/ วิจัยปี 2555) 

40,000

4. โครงการวิจัยเร่ือง การประสานสัมพันธ์กันระหว่างกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและรยางค์ส่วนล่าง
ในผู้ข่ีม้า (นวลลออ ธวินชัย/ วิจัยปี 2555) 

60,000

5. โครงการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กอ้วน เด็กน้ําหนักเกินและ
เด็กน้ําหนักและเด็กน้ําหนักปกติอายุ 6-12 ปี” (สายนที ปรารถนา /ผลวิจัยปี 2555 รอบ 2) 

50,400

งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปี 2555
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การออกแบบและการประยุกต์ใช้ซิงค์ฟิงเกอร์โปรตีนในการเข้าจับบริเวณ
รอยต่อของแอลทีอาร์ท่ีจําเพาะต่ออินทีเกรสของเชื้อเอชไอวี-วัน (ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา) 

6,800
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2. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของซิงเกิลเชนแวริเอเบิลแฟรกเมนต์ท่ี
จําเพาะต่อสารต้ังต้นสําหรับเอนไซม์โปรตีเอสจากไวรัสเอชไอวี-1 เพ่ือออกแบบวิธีการสร้างเทคนิค
แบคิวโลไวรัสดิสเพลย์ และวิธีทดสอบการทํางานของเอนไซม์โปรตีเอสอย่างง่าย  
(ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา) 

55,000 

3. โครงการวิจัยเรื่อง การหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับซีเควนเชียล ซิมเพล็กซ์ในชีวปฎิกรณ์เพ่ือ
ผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิล แฟรกเมนต์ แบบคัดหลั่งต่อเมทริกซ์โปรตีนของเอชไอวี-1ในเอชเชอริ
เชีย โคไล (บดินทร์ บุตรอินทร์) 

30,000 

4. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ท่ีคุ้มค่าและเชื่อถือได้เพ่ือตรวจหาปริมาณ
เอชไอวี-1 อาร์เอ็นเอในพลาสมา (สรศักด์ิ อินทรสูต) 

30,000 

5. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหาพาหะธาลัส
ซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีพบบ่อยในประเทศไทย (ธนูศักด์ิ ตาตุ) 

28,890 

6. โครงการวิจัยเรื่อง การระบุชนิดและลักษณะของโปรตีนในมนุษย์ท่ีทําปฏิกิริยาโพลีโคลนอล
แอนติบอดีซีเอ็ม 5 ท่ีจําเพาะต่อโปรตีนต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู (รัชดา เครสซ่ี) 

28,802 

7. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของยาต้านไวรัสเพ่ือป้องกันการถ่ายเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกต่อพัฒนาการ
ทางโลหิตวิทยาในทารกที่เป็นและไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย (สาคร พรประเสริฐ) 

30,000 

ภาควิชากายภาพบําบัด 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงทางการยศาสตร์ในงานแกะสลักไม้  
(ประภาส โพธิทองสุนันท์) 

39,953 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบความเที่ยงตรงของวิธีทดสอบการลุกข้ึนยืนจากนั่งด้วยขาข้าง
เดียวเพ่ือวัดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาโดยในผู้ใหญ่ตอนต้น 
(สมรรถชัย จํานงค์กิจ) 

10,526 

3. โครงการวิจัยเรื่อง ความแตกต่างของขีดกั้นระดับความรู้สึกเจ็บปวดระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีและไม่มี
อาการปวดคอเรื้อรัง (สุรีพร อุทัยคุปต์) 

29,445 

4. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการออกกําลังกายแบบพิลาทีสต่อการทรงตัว (ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล) 10,000 
5. โครงการวิจัยเรื่อง ผลเฉียบพลันของการออกกําลังกายแบบพิลาทีสต่อการตอบสนองทางสรีร
วิทยาของระบบหัวใจ และปอด (ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล) 

10,000 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาค่ามาตรฐานของแบบทดสอบการรับรู้ทางสายตา (ดีทีวีพี-ทู) 
ฉบับภาษาไทย (สุภาพร ชินชัย) 

41,514 

2. โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการรับความรู้สึกและความสนใจในกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่น
ตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สรินยา ศรีเพชราวุธ) 

29,870 

3. โครงการวิจัยเรื่อง ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินตนเองในกิจกรรมการดําเนินชีวิต 
(ฉบับภาษาไทย) (วิไลวรรณ มณีจักร์ สโนว์) 

28,928 

ภาควิชารังสีเทคนิค 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกําบังรังสีของแก้วโบโรซิลิเกต ท่ีเติมแบเรียม 
บิสมัท หรือตะกั่ว (อุทุมมา มัฆะเนมี) 

30,000 
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2. โครงการวิจัยเร่ือง การแยกส่วนประกอบภายในแผ่นไขมันโรคหลอดเลือดแดงคาโรติคแข็งตัว
ด้วยเทคนิค T2 Mapping จากภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สุวิทย์ แซ่โค้ว) 

6,470

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การแสดงออกของ neuronal genes ใน NIH/3T3 ท่ีตอบสนองต่อการเลี้ยง
บนsoft gel (ฟ้าใส คันธวงค์/ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ปี 2555) 

100,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง บทบาทของโพรพอลิสต่อปัจจัยท่ีทําให้เกิดความรุนแรงของการติดเชื้อ
Candida albicans (ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว/ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ปี 2555 รอบ 2) 

100,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้ทางสายตาในเด็กวัยเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (สุภาพร ชินชัย/ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ปี 2555 รอบ 2) 

100,000

งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอ่ืนๆ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
1. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพ่ือผลิตแอนติเจนและ
แอนติบอดีสําหรับการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกันรักษาโรค และการบริการ 
(งบประมาณ 20,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (2552-2556)/วัชระ กสิณฤกษ์/ ทุน สวทช.ทุน
นักวิจัยแกนนํา) 

3,750,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาหน้าท่ีของ CD147 โดยใช้เทคโนโลยี intrabody: บทบาทต่อ
ระบบพลาสมินโนเจน แอคติเวเตอร์ชนิดยูโรไคเนสและการเคล่ือนท่ีของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
(งบประมาณ 480,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี (2553-2555)/ณัฐจีรา อินต๊ะใส/ ทุน สกว. นักวิจัย
รุ่นใหม่) 

60,000

3. โครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ระดับ T Cell receptor gene rearrangement excision 
circles ภายหลังได้รับ HAART ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ท่ีติดและไม่ติดเชื้อฉวยโอกาส (งบประมาณ 
480,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี (2553-2555)/สาคร พรประเสริฐ/ ทุน สกว. นักวิจัยรุ่นใหม่) 

60,000

4. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการทํางานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน (ปีท่ี 2) (วัชระ กสิณฤกษ์/ ทุน บ.เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด มหาชน) 

1,782,000

5. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาหน้าท่ีของ CD147 โดยใช้เทคโนโลยีอินทราบอดี : บทบาทต่อโมโน
คาร์บอกซิเลต ทรานสปอร์เตอร์และการเคลื่อนท่ีของเซลล์มะเร็งลําไส้  
(ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว/ ทุน สวทช.) 

279,000

6. โครงการวิจัยเร่ือง บทบาทของอินทราบอดีต่อ CD 147 : ศึกษากรณีการเพ่ิมจํานวนการ
เคลื่อนท่ีของมะเร็งลําไส้และโปรตีนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับ CD 147  
(ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว/ ทุน สวทช. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท) 

30,000

7. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพ่ือการวินิจฉัยวัณโรคและเชื้อวัณโรค
ท่ีด้ือยา (วัชระ กสิณฤกษ์/ ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติฯ) 

1,196,000
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8. โครงการวิจัยเรื่อง พันธุกรรมของผู้ป่วยต่อความเป็นพิษของยาต้านไวรัส บทบาทของนิวทราไล
ซ่ิงแอนติบอดี และการพัฒนาเทคนิคการตรวจหา Small Dense LDL และพัฒนาการตรวจวัด 
HIV-1 co-receptor  (วาสนา ศิริรังษี/ ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติฯ) 

1,578,720 

9. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือผนวกวิธีการทางอิมมูโนวิทยาและการรักษาระดับ
ยีนส์ สําหรับรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบใหม่ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าของสิทธ์ิ   
(ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา/ ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติฯ) 

6,486,000 

10. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของน้ําเสาวรสต่อการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในผู้สูงอายุ
และในหลอดทดลอง (ศุภวัชร สิงห์ทอง/ ทุน สกว.) 

573,786 

11. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการใหม่เพ่ือรบกวนกระบวนการประกอบอนุภาค และ
กระบวนการสร้างไวรัสเอชไอวีท่ีสมบูรณ์ด้วยโปรตีนแองไครินรีพีท  
(ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา/ ทุน สกว.เมธีวิจัย)  

510,000 

12. โครงการวิจัยเรื่อง ประชากรย่อยเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์และการผลิตทีเซลล์จากไธมัสในผู้ท่ี
ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส" โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มช. (สาคร พรประเสริฐ/ ทุน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติฯ) 

2,750,333 

13. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีได้รับยา
ต้านไวรัส (พานทอง สิงห์บุตรา/ ทุน สกว.อาจารย์รุ่นใหม่) 

180,000 

14. โครงการวิจัยเรื่อง การแสดงออกของรีด็อกโปรตีนในเซลล์ต้นกําเนิดท่ีตอบสนองต่อการเลี้ยง
บนพ้ืนผิวสัมผัสอ่อน (ฟ้าใส คันธวงศ์/ ทุน สกว.อาจารย์รุ่นใหม่) 

157,983 

15. โครงการวิจัยเรื่อง ฤทธ์ิของกล้วยต่อการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินและระดับน้ําตาลและ
ไขมันในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ป่วยเบาหวาน type 2  
(รัชดา เครสซ่ี/ ทุน สกว. ฝ่ายเกษตร) 

896,605 

16. โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจประเมินสภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษต่อกระดูกโดยสารบ่งชี้โรค
กระดูก (รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล/ ทุน วช.) 

100,000 

17. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกของเคอร์คิวมินต่อการยับย้ังโปรตีนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม
ของโปรตรี ซี-จูน เอ็นเทอมินอลไคเนส (เจเอ็นเค) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับโปรตีนทรานสคริปชั้นแฟกเตอร์
ท่ีลดการควบคุมการแสดงออกของยีนส์วิล์มทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฏจักรของเซลล์ 
(ทรงยศ อนุชปรีดา/ ทุน สกว.เมธีวิจัย) 

400,000 

18. โครงการวิจัยเรื่อง กลไกระดับโมเลกุลของ CD147 ต่อการด้ือยาโดยการควบคุมการแสดงออก
ของยีน MDR1 และ Survivin ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ท่ีด้ือยา  
(สาวิตรี เจียมพานิชยกุล/ ทุน สกว.เมธีวิจัย) 

400,000 

19. โครงการวิจัยเรื่อง Tenofovir pharmacokinetics in HIV-infected Thai adults with 
moderate renal function impairment receiving efavirenz-based or 
lopinavir/ritanavir-based antiretroviral therapy (วาสนา ศิริรังษี/ ทุน องค์การเภสัชกรรม) 

1,761,980 

20. โครงการวิจัยเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรครูปแบบใหม่ท่ีมีความไวสูงท่ีอาศัยหลักการของ 
Immunomagnetic separation ร่วมกับวิธี Two-pair confronting PCR  
(ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว/ ทุน สวทช.) 

491,000 
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ
21. โครงการวิจัยเรื่อง ฤทธ์ิของข้าวก่ําต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ขนิษฐา ทานี่ฮิล/ ทุน สกว.) 778,250
ภาควิชารังสีเทคนิค
1. โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาลักษณะทางอณูชีววิทยาของมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยภาคเหนือ 
(สุวิทย์ แซ่โค้ว/ ทุน สกอ.) 

199,936

2. โครงการวิจัยเร่ือง โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับประเมินพยาธิสภาพหรือความ
ผิดปกติของกระดูกในผู้สูงอายุจากภาพรังสี โดยใช้ Digital Imaging Technology  
(สุชาติ โกทันย์/ ทุน วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขฯ) 

40,000

3. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยท่ีแน่นอนของสภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษต่อ
กระดูกโดยวิธีการทางรังสีเทคนิค  
(สุชาติ โกทันย์/ ทุน วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขฯ) 

50,000

4. โครงการวิจัยเร่ือง โครงการการตรวจวัดปริมาณรังสีพ้ืนฐานในปัสสาวะของคนไทยทั่วประเทศ 
(สํารี ม่ันเขตต์กรน์/ ทุน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) 

70,000

5. โครงการวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพ่ือประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
การแพทย์ (สํารี ม่ันเขตต์กรน์/ ทุนวิจัย NRU) 

846,000

6. โครงการวิจัยเร่ือง กระบวนการออกฤทธ์ิของยาต้านไวรัสกลุ่มท่ีไม่ใช่ใช่อนุพันธ์ของสารนิวคลีโอ
ไทด์ในเวลล์มะเร็งตับและเซลล์มะเร็งตับท่ีติดไวรัสตับอักเสบบี  
(สํารี ม่ันเขตต์กรน์/ ทุนวิจัย CHE-สกอ.) 

1,000,000

7. โครงการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีจาก
สัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพ่ือการวินิจฉัย ด้วยเคร่ืองสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรส
โคปีและนิวเคลียร์แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (สุชาติ โกทันย์/ ผู้ร่วมวิจัย/ ทุน สกอ.-วช.) 

500,000

8. โครงการวิจัยเร่ือง Mechanism of PAHs mediated cytotoxic against hepatocyte 
infected with hepatitis B virus and hepatocellular carcinoma cells  
(เฉลิมชัย ปิละพงค์/ ทุน สํานักวิจัย NIDA) 

83,330

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
1. โครงการวิจัยเร่ือง เคร่ืองมือประเมินและชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการประมวลผล
ประสาทรับความรู้สึก สําหรับเด็กอายุ 3-12 ปี และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียน  
(รศ.เทียม  ศรีคําจักร์ /บริษัทยูแฟมคลินิก จํากัด) 

360,000

ภาควิชากายภาพบําบัด 
1. โครงการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างฟลูออไรด์ท่ีได้รับในน้ําบริโภคกับสภาวะสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย และกลุ่มอาการทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ”  
(อ.ศรีวรรณ ปัญติ/ ทุน วช. กลุ่มการป้องกันโรคและสุขภาพ) 

100,000

2. โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการตรวจคัดกรองสภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษต่อ
กระดูกสภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุท่ีได้รับฟลูออไรด์เร้ือรัง”  
(อ.ศรีวรรณ ปัญติ/ ทุน วช. กลุ่มการป้องกันโรคและสุขภาพ) 

100,000
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
3.โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม่ของการออกกําลังกายและการรักษาด้วยการ
ดัดดึงสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวดศรีษะร่วมกับอาการปวดคอ” (งบประมาณท้ังโครงการ 
480,000 บาทระยะเวลา 2 ปี ก.ค.55-ก.ค.57/สุรีพร อุทัยคุปต์/ ทุน สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่) 

240,000 

4.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาตรวจสอบกลไกการลดความเจ็บปวดโดยการออกกําลังกาย
กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัว : การศึกษาวิจัยแบบสุ่มแบบมีเงื่อนไขควบคุมเปรียบเทียบแบบหลอก 
(อาทิตย์ พวงมะลิ/ ทุน สกว.อาจารย์รุ่นใหม่) 

60,000 

5.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบและฤทธิ์ของหญ้าดอกขาว พลูคาวและหอมแดงไทย
ต่อภาวะออกซิเดทีฟเสตรทและการอักเสบ เพ่ือเป็นสมุนไพรการแพทย์สําหรับมะเร็งปอด  
(ดลรวี ลีลารุ่งระยับ/ ทุน สกว. ทุนสมุนไพร) 

30,000 

6.โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการนวดร่วมกับการกดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าในการช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่ม
คนสูบบุหรี่ (ดลรวี ลีลารุ่งระยับ/ ทุน สกว.) 

46,666 

7.โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการรับประทานกล้วยน้ําว้าต่อระบบต้านอนุมูลอิสระ ระบบภูมิคุ้มกัน 
สมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและปริมาณการใช้พลังงานในคนปกติ  
(ดลรวี ลีลารุ่งระยับ/ทุน สกว.) 

416,533 

8.โครงการวิจัยเรื่อง สหเวชศาสตร์สําหรับการวินิจฉัยจัดการและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
(สมพร สังขรัตน์/ ทุน วช.กลุ่มปัญหาสังคมผู้สูงอายุ) 

1,728,333 

9.โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลูกอมหญ้าหมอน้อยเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่ (ดลรวี ลีลารุ่งระยับ/ ทุน สวทช. และ ศจย.) 

231,000 

10.โครงการวิจัยเรื่อง Muscle Compensation And Movement Adjustments Among 
Individuals With Low Back Pain –  “How & Why” The Body Maladapts  
(อาทิตย์ พวงมะลิ/ ทุน FRGS ทุนร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย) 

906,040 

11.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบความคาดหวังและคุณค่าของความสาํเร็จในการกีฬา
(ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล/ ทุน สมาคมยกน้ําหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย) 

20,000 

12. โครงการวิจัยเรื่อง หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสําหรับผู้ป่วยอัมพาต 
(จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย/ ทุน สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

328,400 

 

 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวจิัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2555 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งส้ิน 134 เรื่อง จําแนกเป็น 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ จํานวน 
32 เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชรีายชื่อวารสารระดับชาติที่ 
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. จํานวน 42 เรือ่ง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน 
60 เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2555 จํานวน 156 เรือ่ง 
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 ทั้งนี้ผลงานวจิัยของคณะเทคนคิการแพทย์ ไดม้ีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกตใ์ช้
งานในหนว่ยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ อาทเิช่น  

 สวทช. ภาคเหนือ นําผลงานวจิัย “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าดอกขาว เพื่อช่วยเลิกบุหรี”่ ของ ผศ.ดร. 
ดลรวี  ลีลารุ่งระยับ ไปเผยแพร่ใหข้้อมูลผลงานวิจัย บรกิารตรวจวดัสมรรถภาพปอด รวมถงึการให้
คําปรึกษาการเลิกบุหรี่ สําหรับผู้สนใจทั่วไป 

 ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่นํา“แบบประเมินการรับความรู้สึกสําหรับคนไทย” ของ รศ.เทยีม  ศรีคําจักร์ 
ไปใช้ในการประเมินผู้ถูกคุมขงัหญิง 

 บริษทัไอเมด ลาบอราทอรีส์ จาํกัดนําผลการวจิัยของ ศ.ดร.วชัระ  กสิณฤกษ์ไปพัฒนาเพือ่ผลิตชุดตรวจ
คัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซเีมีย แบบ Immunochromatographic (IC) Strip test และผลิตน้ํายา
ตรวจนับจํานวน CD4 Lymphocytes แบบท่ีใชก้ับเครื่องตรวจวเิคราะห์เมด็เลือดอัตโนมัต ิ

 บริษทัเอเชยีน ไฟย์โตซูติคอลส์ นําความรู้จากงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation 
BIM ต่อการกระตุ้นการทํางานระบบภูมิคุ้มกัน" ของ ศ.ดร.วชัระ  กสิณฤกษ์ ไปตอ่ยอดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 หน่วยงานและองค์กรหลายภาคส่วน เช่น โรงพยาบาลสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นํานวัตกรรมแผ่นประคบร้อนวัสดุดินเผา และแผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืช
และสมุนไพรที่ได้รับการศึกษาวจิัยและพัฒนาขึน้โดย ผศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ ไปใช้ประโยชน์สําหรับ
ประยุกตใ์ช้เพือ่การบําบัดรักษาและการให้ผลทางสรีรวิทยาคลินิก  

 เครือข่ายองค์กรดําเนินงานผู้สูงอายุจงัหวดัเชยีงใหม่ และองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ได้ขอนํา
ผลงานการศึกษาวิจัย “การคัดกรองความจําเส่ือม: 7 minute screen” ของ ผศ. ดร. สมพร สังขรัตน์ 
ไปใช้คัดกรองสุขภาวะของผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล  

 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนจากเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาวิจัยโดย ผศ.
ดร. อาทติย์ พวงมะลิ ได้รับการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชนทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์
ข่าวสด และไทยทีวีสีช่อง 3  

 
ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 คณาจารย์ นกัวิจัย และนักศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดด้ําเนินการศึกษาวิจัย
และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งตลอดปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์วจิัยและหน่วยวิจัยประจํา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น 

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research center)  

 หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)  

 หน่วยวิจยัโลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research 
Center) 
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 ศูนย์วิจัยเพือ่ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for 
Molecular Imaging: CEMI) 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS) 
 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ 
 ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในตา่งประเทศ 
ทั้งในด้านการเรยีน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมคณาจารย์ การแลกเปล่ียนบุคลากร 
การฝึกปฏิบัตงิาน และแลกเปล่ียนนักศึกษา การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางวิชาการ และการทําวจิัยร่วมกัน โดยมีการ
ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือ
ต่อเนื่องที่ดําเนนิการร่วมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ซ่ึงเปน็คณะ
ผู้เชี่ยวชาญสังกดั The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรัง่เศส ที่คณะฯ ได้รับ
ความร่วมมือผ่าน สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International 
Cooperation Agency, TICA) กระทรวงต่างประเทศ  
 นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ ยงัมีความร่วมมือกับ University Paris Sud-11, Francois 
Rabelais University of Tours และ University Claude LYON 1 ประเทศฝรั่งเศส ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกร่วมกัน โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ของคณะฯ ที่เขา้ร่วม
โครงการ จะได้ไปเรียนรู้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการและทาํงานวิจัยเพื่อวทิยานิพนธ์ส่วนหน่ึงที่ประเทศฝรั่งเศส 
และเม่ือจบการศึกษาจะไดร้ับปริญญาจากทัง้ 2 มหาวิทยาลัย  

ข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการและการวิจยั ระหว่าง Chiang Mai University (CMU) และ The 
Universite De Franche-Comte (UFC) 

ข้อตกลงความรว่มมือทางการวชิาการและการวิจัย ระหว่าง Faculty of Associated Medical 
Sciences, Chiang Mai University และ University the Institut de Recherche pour le Development 

ข้อตกลงความรว่มมือทางการวชิาการและการวิจัย ระหว่าง Chiang Mai University (CMU) และ 
University Sains Malaysia (USM)  

ข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการและการวิจยั ระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ห่งเอเชีย 
(ASIA-International Biomedical Science Consortium)  
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
พันธกจิด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนพันธกจิด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
1. การให้บริการวิชาการและวชิาชีพ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสนาํความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชพีออกให้บรกิารแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวทิยากร การเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาชพี การออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพทาง
เทคนิคการแพทย์รว่มกับศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในรอบปี 2555 ทีผ่่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บริการวิชาการ
โดยสรุปดังนี ้
 

กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
โครงการอบรมแนวทางดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประเทศม่ันคงสังคมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่ 

16 - 18 พ.ย. 2554 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวิชาการเนื่องในวันวิชาการมช."วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้
สังคม(research path for social development and responsibility)" โดยให้บริการ
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ 

 ทดสอบสมรรถภาพปอด- การเลิกบุหรี่ จากผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรวี ลีลารุ่ง
ระยับ 

 การให้คําปรึกษาสุขภาพ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 

 ข้อมูลปัญหาการกลั้นปัสสาวะในผู้สูงอายุ 

 เสวนาเร่ืองไข้หวัดใหญ่ 

24-25 พ.ย. 2554

โครงการประชุมวิชาการประจําป ี2554 เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และครบรอบ 35 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อ.เมือง 
เชียงใหม่ 

7 - 10 ธ.ค. 2554 

โครงการอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ชุมชน
และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เรื่อง "หลักการทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดใน
การฟ้ืนฟูผู้พิการในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ" ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

12-14 มี.ค. 2555 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Programs for HIV Prevention 
and Treatment (PHPT) และ Institut de Recherche pour le Développement – IRD 
UMI 174 จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “A Research Agenda for Diagnosis, 
HIV, HBV, and HPV Infections in Southeast Asia”  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

14-15 มี.ค. 2555 
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน คร้ังท่ี 
2/2554 

25 พ.ย. 2554

โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 17 ธ.ค. 2554
โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 15 ม.ค. 2555
โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 28 ม.ค. 2555
โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 12 ก.พ. 2555
โครงการบริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ ทต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 18 ก.พ. 2555
คลินิกกายภาพบําบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจ
ท่ัวใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ "โครงการให้ความรู้ดูแลเข่า" 

30 พ.ค. 2555 

ออกให้บริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 16 มิ.ย. 2555
ออกให้บริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ วัดสันป่าเหว อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม่ 7 ก.ค. 2555
ออกให้บริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ เทศบาลตําบลบ้านแหวน อ.หางดง  
จ. เชียงใหม่ 

28 ก.ค. 2555

ออกให้บริการวิชาการชุมชนให้กับประชาชนท่ัวไป ณ เทศบาลตําบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 18 ส.ค. 2555
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การธนาคารเลือด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคธนาคาร
เลือดในการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนหมู่เลือด ครั้งท่ี 5 ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19-21 มี.ค. 2555

โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางคลินิก การให้คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 เรื่อง “กรณีศึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ”ณ 
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

16-18 พ.ค. 2555 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพสมาคมไวรัส
วิทยา (ประเทศไทย)และโครงการติดเชื้ออุบัติใหม่ จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
วิจัยคลินิกและ ห้องปฏิบัติการชันสูตร ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่  

21 - 22 พ.ค. 2555

ภาควิชารังสีเทคนิค 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาผลทางรังสีวิทยาของรังสีพลังงานและปริมาณตํ่า” 10-14 ต.ค. 2554
การอบรมหลักสูตรปฏิบัติการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้แก่นักรังสีการแพทย์จาก
โรงพยาบาลต่างๆ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2554
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 
ศูนย์วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for 
Molecular Imaging, (CEMI)) ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามตัวแทนภาคีเครือข่ายของสมาคมการสร้างภาพระดับโมเลกุลแห่ง
ประเทศไทย (Society of Molecular Imaging of Thailand) เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ร่วมระหว่าง Society of Molecular Imaging of Thailand (SMITH) และ World Molecular 
Imaging Society (WMIS), European Society of Molecular Imaging (ESMI)และ 
Federation of Asian Society of Molecular Imaging (FASMI) เรื่อง The 1st Annual 
International l Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand: 
From Preclinical Research to Clinical Application ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 
 

9-11 เม.ย. 2555 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress: APOTC 2011 : "Opening 
World: Optimizing Occupational Therapy Practice" ณ Empress Convention 
Centre, Chiang Mai , Thailand 

19-24 พ.ย. 2554

โครงการบริการชุมชนเนื่องในวันกิจกรรมบําบัดสากล ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคฯ
ร่วมกับบ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวม วัดต้นเหียว อ.
สารภี, ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยมาลย์เชียงใหม่ ต.ท่าสะต๋อย, หอผู้ป่วยจิตเวช รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม่ รพ.สวนปรุงและ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

31 - 4 พ.ย. 2554

โครงการบริการชุมชน โครงการช้างบําบัด ภาควิชากิจกรรมบําบดั คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมช้างบําบัดสําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  
ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลําปาง 

18 - 25 เม.ย. 2555 

โครงการบริการชุมชน โครงการช้างบําบัด ภาควิชากิจกรรมบําบดั คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยการจัดกิจกรรมสัมผัสโครงการช้างบาํบัด 
ให้แก่บุคคลท่ัวไป ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 พ.ค. 2555  

โครงการอบรมเรื่องการใช้ Multi -Sensory Therapy ในผู้ท่ีมีภาวะสมองเสื่อม คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

7 มิ.ย. 2555 

อบรมการสร้างเสริมพลังชีวิตตามแนวโยคะ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Occupational Therapy Intervention for Motor 
Impairment after Stroke” ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ 

6- 8 ส.ค. 2555 

โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่นักกิจกรรมบําบัด เรื่อง “กรอบความรู้การนําสัตว์มาช่วยในการ
บําบัดและการใช้ช้างบําบัดสําหรับบุคคลออทิสติก” ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง  

9 ส.ค. 2555 

บรรยายพิเศษเรื่อง ศิลปะบําบัด 22 ส.ค. 2555 
ประชุมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์ดามมือ (Splint) 
 

23-24 ส.ค. 2555
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี
ภาควิชากายภาพบําบัด 
โครงการ "เปิดโลกกว้างเด็กพิเศษสู่การเรียนรู้ ครั้งท่ี 13" (โครงการการศึกษานอกสถานท่ี
สําหรับเด็กด้อยโอกาส (เด็กพิการทางสมองและผู้ปกครอง )) 

17 ธ.ค. 54

โครงการข่ีม้าบําบัด 1 พ.ย.54 – 17 ก.พ. 55
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การนวดพ้ืนบ้านล้านนา" ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

23 - 27 เม.ย. 2555

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การดูแลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดทางคลินิกสําหรับ
วิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข ”ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จ. เชียงใหม่  

16 - 18 พ.ค. 2555

โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน 25-26 ส.ค. 55

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บรกิารวิชาการในรปูแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความกา้วหน้าด้านวทิยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมกีาํหนดตีพิมพเ์ผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการหอ้งสมุดเพือ่ให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่บคุคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เปน็ต้น 
 
2. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดัตั้งขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา15(11) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 
ดังน้ี  
 1. เพื่อให้ศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก  
 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารยใ์นคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทกัษะ
และประสบการณ์นี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง  
 3. การให้บรกิารทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวจิัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรงุระบบการเรียนการ
สอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
 4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวม
ไว้ในศูนย์เดยีวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บรกิารตลอดจนเกดิความคล่องตัวในด้านการบริหาร  
 5. เพื่อให้บรกิารทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรบัผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแกป่ระชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่ประชาชน
ในภาคเหนือ ตลอดจนให้บรกิารแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 6. การให้บรกิารน้ีจะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
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 7. รายได้ส่วนหนึง่จากการให้บรกิาร จะทําให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นกอ่ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําใหเ้กิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น  
 ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพจิารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535) 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บรกิารฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารแก่ผู้มาใช้บรกิาร ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้
ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบรกิารด้านการตรวจสุขภาพประจําปี และการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ 
(Special test) เป็นการเพิ่มทกัษะ และประสบการณ์ แก่อาจารย์ทีร่ับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้มากยิง่ขึ้น และการ
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหี้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งข้อมลู แหล่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) 
และแหล่งเครื่องมือ ทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทาํงานวิจัยได้มากย่ิงขึ้น ปัจจบุันศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทัง้ส้ิน 4 คลินิก ได้แก่  
 1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยูริค 
ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี เป็นต้น  ตลอดจนให้บริการ
ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรสัเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรกัษาดว้ยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและ
ซี เป็นต้น 
 2. คลินิกรังสีเทคนิค ให้บรกิารถ่ายภาพ x-ray, Ultrasound และ MRI 
 3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนาํทางกิจกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้
ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวดัความเครียด การใช้กิจกรรมฟื้นฟู 
รักษาคนป่วยหรือ ผู้ที่มีความผิดปกตทิางสมอง 
 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจบ็ปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอบุัติเหตุ ตลอดจน
การช่วยเหลือคนพิการ 
 
3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (ISSN 0125-
5347) เพือ่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบดั และ
กายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ๆ มีกําหนดการตีพิมพเ์ผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและ
กนัยายน 
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สรุปจํานวนผูร้ับบริการปี 2555 

 
 
 
 
ส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการในรอบป ี2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คลินิกเทคนิคการแพทย์,  
59,295  (57%)คลินิกรังสีเทคนคิ,  15,921 

(16%)

ตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า,  3,393 

(3%)

คลินิกกิจกรรมบําบัด,  
8,424 (8%)

คลินิกกายภาพบําบัด,  
8,815 (9%)

ธาราบําบัด,  7,478 (7%)

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asia Pacific 
Occupational Therapy Congress เมื่อวันที่ 19-24 
พฤศจิกายน 2555 
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งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ AMS.CSC Health Care 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ ์งาน Lanna Health Fair 2012  
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิาร” 

 

  
 
โครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการทีน่่าสนใจและเหน็สมควรเผยแพร่ในสาระสําคัญ คือ 
1. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน ชุมชนป่าเหว ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม่  
 มีผู้มารับบริการ จํานวน 259 คน 

   
  
2. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ. ลําปาง มีผู้มารับบริการ 294 คน 
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3. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลบ้านแหวน อ.หางดง จ. เชียงใหม่ มีผู้มารับบรกิารจํานวน 68 คน 

  
 
4. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ก๊า อ.สันปา่ตอง จ. เชียงใหม่ มีผู้มารับบรกิาร 
จํานวน 358 คน 

  
 
5. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ. เชยีงใหม่ มีผู้มารับบรกิาร จํานวน 301 คน 

  
 
6. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลมะกอก อ.ป่าซาง จ. ลําพนู มีผู้มารับบริการ จํานวน 260 คน 
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7. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ. ลําพนู มีผู้มารับบริการ จํานวน 271 คน 

 
  
8. โครงการงานบริการวิชาการชุมชน เทศบาลตําบลหนองจอ๊ม อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ มีผู้มารับบรกิาร จาํนวน 278 คน 

 
  
การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาท ิ
จัดพิมพ์แผ่นพบัเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ง 
 1. ปวดหลัง    15. ไขมัน 
 2. ปวดเข่า    16. ไข้เลือดออก 
 3. ข้อไหล่ติดแขง็    17. แผ่นพับตรวจก่อนแตง่ 
 4. ปวดคอ    18. น้ําตาลในเลือดสะสม Hb A1C 
 5. พงัผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ   19. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
 6. ยดืกล้ามเนื้อด้วยตนเอง   20. สารบ่งชี้มะเร็ง 
 7. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตวั 21. ฮอร์โมนไทรอยด์ 
 8. นิ้วล็อค    22. Armeo Therapy 
 9. การตรวจคล่ืนหัวใจ   23. กิจกรรมปอ้งกันสมองเส่ือม  
 10. ธาราบําบดั    24. คลินิกกิจกรรมบําบัด 
 11. การทําอัลตราซาวด์ช่องทอ้ง  25. พัฒนาการลูกรัก 
 12. เอก็ซเรย์ปอดดีอย่างไร   26. สงสัยว่าเปน็เด็กสมาธิส้ันและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งหรอืไม ่
 13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C   27. ภาวะสมองเส่ือม 
 14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B   28. เดก็ที่มกีารพกพร่องทางการเรยีนรู้ LD 
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
พันธกจิด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกจิด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-
ชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้องขึ้น คือ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าที ่
  1. สนับสนุนให้บุคลากรทกุระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ใน
ทุกๆ โอกาส ทัง้โดยการดําเนินงานร่วมกันภายในคณะฯ ร่วมกับทกุๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิน่ 
  2. ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะฯ 
  3. กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
  4. ดําเนินการเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อยประเภทใดประเภทหน่ึง เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5. ดําเนินงานตามที่ผู้บริหารเสนอแนะและมอบหมาย 
 
 2. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบดาํเนินการเรื่องส่ิงแวดล้อมดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการและดูแลด้านส่ิงแวดล้อมของคณะ  
  2. ตรวจสอบ ควบคุม ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไว้  
  3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาจัดการส่ิงแวดล้อม  
  4. ปลูกฝังจิตสํานกึด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับบุคลกรและนักศึกษา  
  5. นําระบบคุณภาพมาตรฐานทางส่ิงแวดล้อมมาปรับใช้ในคณะฯ 
 โดยในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาคณะกรรมการทัง้สองชุดไดด้ําเนินการจัดกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับภารกิจ
ด้านทาํนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทาํบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางพระพทุธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน การจดับอรด์ความรู้
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน อบรมภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา รดน้ําดาํหัวผู้อาวุโส กิจกรรมรณรงค์เพือ่การประหยัดพลังงาน เป็นตน้ 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันท่ีจัดกิจกรรม

เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2554 21 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยกิจการนักศึกษา จะได้จัดให้มีการ
ประกวดกระทง เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึงประเพณีอันดีงาม ปี 2555 

9 พฤศจิกายน 2554

ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2554
ทําบุญอาคารธาราบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มีนาคม 2555
โครงการให้ความรู้การตัดตุงวันสงกรานต์ประเพณีปีใหม่เมือง 12 เมษายน 2555
ร่วมขบวนแห่วันมหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 13 เมษายน 2555
พิธีสรงนํ้าพระและงานประเพณีรดน้ําดําหัวคณาจารย์อาวุโสและคณบดี คณะเทคนิค
การแพทย์ 

20 เมษายน 2555

ร่วมงานรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เมษายน 2555
ทําบุญภาควิชากจิกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 มิถุนายน 2555
ร่วมทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2555 ณ ประตูสวนดอก อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

14 มิถุนายน 2555

ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 29 มิถุนายน 2555
ประเพณีรับน้องข้ึนดอย 9 กรกฎาคม 2555
ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ําฝน ปลูกต้นทองกวาวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน
เข้าพรรษา ประจําปี 2555 วัดพระบาทสี่ร้อย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

27 กรกฎาคม 2555

ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคค ีเพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวงวัดสวนดอก 1 สิงหาคม 2555
กลุ่มช่างฟ้อนประเพณี คณะเทคนิคการแพทย์ (บุคลากรและนักศกึษา) 20 เมษายน 2555
กิจกรรมชมรมดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา คณะเทคนิคการแพทย์ (บุคลากรและนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์) 

ตลอดปี

โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (การแยกขยะ
ติดเชื้อ สารเคมี และขยะท่ัวไป) 

ตลอดปี

โครงการคณะเทคนิคการแพทย์รณรงค์ลดโลกร้อนประหยัดไฟฟ้า ตลอดปี
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  

และบริหารจัดการองค์กรและบริหารจัดการองค์กร  
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ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ให้สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งได้มีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและการจัดทาํรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตล่ะรอบการตรวจประเมิน ซึ่งในรอบการตรวจเย่ียมและประเมินระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 2554 (รอบประเมิน 1 มิถุนายน 2554- 31 พฤษภาคม 2555) ภายใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 28- 29 มถินุายน 2555 ที่ผ่านมานี้ คณะเทคนิคการแพทย์ไดร้ับการประเมิน 
ดังนี ้
 ตามแนวทาง สกอ.   4.25 ดี 

ตามแนวทาง สมศ.(ตัวบง่ชี้ 1-11)  4.48 ดี 
 ตามแนวทาง CMU_QA   4.34 ดี 
 
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.35 ดี 
2. การผลิตบัณฑิต 4.27 ดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 
4. การวจิัย 4.71 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.75 ดี 
6. การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34 ดี 
 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัมีผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึง่ได้ลงนามเป็นข้อตกลงรว่มกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ไว ้ โดยมีผลคะแนนการ
ประเมินเป็น 4.1624 อยู่ในระดับด ี
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ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย ์
รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ น้ําหนัก (ร้อยละ) คะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วงน้ําหนัก
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพใน
ระดับสากล (7 ตัวชี้วัด) 

30.00 3.4373 1.0312

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของท้องถ่ิน ประเทศและสากล 
(7 ตัวชี้วัด) 

30.00 4.3367 1.3010

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและให้บริการบน
ฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน (2 ตัวชี้วัด) 

5.00 5.0000 0.2500

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยท้องถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2 ตัวชี้วัด) 

5.00 4.5000 0.2250

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
(4 ตัวชี้วัด) 

12.00 4.6667 0.5600

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ (6 ตัวชี้วัด) 

18.00 4.4180 0.7952

รวม 100.00  4.1624

 

 
 

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่  
 1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเครง่ครัด ทัง้นี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบ โดยการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
รายบุคคล และแจ้งย้ําเตอืน/เพิม่เติมเกีย่วกับกฏระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธ ิสวัสดกิาร และสาระที่ควรรู้ 
ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทกุ 2 ปี ซึ่งในรอบการบริหารน้ีได้ดาํเนินการเม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2555  
 2)  หลกัคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตอ้ง ดงีาม ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความด ี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
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คณะฯ ด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่ไดร้ับรางวัลให้สาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความ
ยินดีเป็นประจําในวันที่ 24 กันยายน ทกุป ี
 3)  หลักความโปร่งใส คือบรหิารงานอย่างสุจริต บริสุทธิใ์จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบไดอ้ย่างชัดเจน 
โดยบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พสัดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑ์พงึรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ (Accrual Basis) สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวทิยาลัย  
 กําหนดวธิีและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ 
โดยแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศให้บุคลากรทราบทั่วกัน  
 ได้จัดกจิกรรมผู้บริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปีละ 1 ครัง้ ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้บริหารไดแ้จ้งผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ในรอบปี และบุคลากรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามขอ้ข้องใจในเรื่องต่างๆ 
ในรอบการบริหารน้ีได้จัดเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2555 รวมถงึได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบรหิารงานของผู้บริหาร
โดยใช้แบบประเมินผู้บริหารทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายน 
 4) หลักการมีสว่นร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยให้
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกจิด้านต่างๆ  
 ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกบัการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ผู้บริหารได้
นําค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยทุธ์เพือ่ส่งเสริมให้เกิดผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น 
 ได้จัดกจิกรรมทีมุ่่งสร้างเสริมจิตสํานึกของความสามัคคี การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตามค่านิยมของ
คณะฯ เช่นกิจกรรมการแสดงออกซ่ึงความสามัคคีเสียสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันอาทิตยท์ี ่
12 มิถุนายน 2554 และวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการแก่ชมุชนที่ทําเป็นประจํา
ต่อเนื่องปีละ 12 ครั้ง และการสัมมนาบุคลากรประจําปีเมือ่วนัที่ 29 – 30 มีนาคม 2555  ณ  อเวย์  สวนสวรรค์
รีสอรท์  อ.แมร่มิ เป็นต้น  
 5) หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา 
กระตือรือร้นในการแก้ปญัหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน 
กิจกรรมส่งเสรมิเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสรมิหลักการมีส่วนร่วม 
 6) หลักความคุม้ค่า คือบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจาํกัดให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณอ์ย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยัง่ยืน 
โดยได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงานทัง้การขอความร่วมมือกับสถาบันพฒันาพลังงานนครพิงค์ เพื่อศึกษา
การใช้พลังงานแสงอาทิตยใ์นการให้ความร้อนแก่สระน้ําอุ่นธาราบําบัด และขอความร่วมมือกับคณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ในการสํารวจความเป็นไปได้ในการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 7 และ 12 ชั้น ณ จุดชั้น 2 ของ

อาคารฯ 7 ชั้น  


