
 
 

ราย
คณ
ปร
AMS‐C

 

งานผ
ะเทคนิ

ระจํา ี
CMU	Ann

ลการด
นิคกา
ปี ๒
nual	Repo

ดําเนิน
รแพท
๕๕๖
ort	2013

นงาน
ทย์ มห
๖
3	

หาวิทยยาลัยเเชียงใ

กุมภาพัน

ใหม่ 

นธ์  2557 



  



 

 

สารคณบด ี
 
 หลังจากการก่อตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นเวลา 10 ปี ในวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 คณะเทคนิค
การแพทย์ไดร้ับการประกาศก่อตั้งให้เป็นคณะลําดับที่ 11 ของมหาวทิยาลัย 
เชียงใหม่ จวบจนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดําเนินงานอยา่งเป็น
ทางการมากว่า 37 ปีแล้ว บัดนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น
ตามลําดับ สามารถปฏิบัตภิารกจิได้ครบถว้นตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชาชีพออกไปรบัใช้สังคม และพัฒนา
วิชาชีพขั้นสูงโดยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกให้มีศักยภาพสูงพร้อมสําหรับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสําเรจ็การศึกษา
จํานวนรวม 278 คน เป็นระดับปริญญาเอก 3 คน ปรญิญาโท 9 คน และปริญญาตรี 266 คน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 สามารถผลิตผลงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และสร้างความรู้ใหม่ใหก้ับวงการ
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ อกีทั้งยงัใช้ความรูค้วามสามารถของบุคลากรในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนใน
จังหวดัเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจํานวนหลายโครงการ 
 ผลงานทั้งหลายเหล่าน้ีสําเร็จไดด้้วยความรว่มมอื ร่วมใจ และทุ่มเทสละเวลาของคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย ถึงแม้จะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณและบุคลากร แต่ทุกคน
มิได้ย่อทอ้ ตา่งมุ่งมั่นที่จะพฒันางานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดตามนโยบายการทํางานแบบ “มืออาชีพ” 
ดังน้ันจงึขอช่ืนชมและขอบคุณในความร่วมมอืที่ทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ทุกภารกิจสําเร็จด้วยดี ดังผลงานที่
ปรากฎในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นี ้
 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี) 
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รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  1 
 

 

ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ 
 

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 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล ที่มุง่เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย ์
 ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ พรอ้มจิตสํานึก ในการ
ให้บรกิาร ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแกป่ระชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยีิ่งขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวจิัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รูจ้ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยัเพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม ่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้โอบอ้อมอารี มจีิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีองตนเองและผู้รับบริการ 
 
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยัในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค์ และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดงันี ้
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กจิกรรมบําบัด รงัสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรูค้วามก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มคุีณธรรม 
จริยธรรม มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนษุยสัมพันธ์ สามารถปฏบิัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพฒันาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
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ชอบผลิตบัณฑิต
ทคนิคการแพท

พทย์ โดยสังเข

นคิการแพทย์ ค
คณะแพทยศาส
การแพทย์ คณะ

คเหนือที่ห่างไก
งการให้คําปรกึ

งทอ้งถิ่นและป
นาวชิาชีพ 
ัพยากรของคณ

เพื่อเปน็

นสากล 

ษ์งาน 
สาน 
ม 

มภิาคเป็นแห่งแ
ะขยายโอกาส

3 และเริ่มเปิด
ลากรด้านวิทยา
ระชาชนในท้อง
พทย์ขึน้ ในปี พ
ตร์ ได้เหน็ชอบ
ตในสาขาวิชาวิ

ทย์ ในป ีพ.ศ. 2

ขปมีดังน้ี :  

คณะแพทยศาส
สตร์ มหาวทิยา
ะแพทยศาสตร์

กลความเจริญ 
กษาและฝึกอบร

ประเทศไทย 

ณะฯ ให้เกิดปร
นหลักประกันกั

แรกของประเท
การศึกษาระดั
ทําการเรียนกา
าศาสตร์สุขภาพ
งถิ่น มหาวิท
พ.ศ. 2509และ
ให้ภาควชิาเทค
วทิยาศาสตร์สุข
2519  

สตร์ มหาวทิยา
ลัยเชียงใหม่ 

ร์ มหาวิทยาลัย

และต้องการ
รมทางวชิาการ

ระโยชน์สูงสุด 
กับสังคมว่าการ

ทศไทย ตาม
ับอุดมศึกษาให
ารสอนในเดือน
พ ที่มคีวามรู
ทยาลัยเชียงใหม
ะได้รับอนุมัติให
คนิคการแพทย
ขภาพ ออกไป

าลัย เชียงใหม่ 

ยเชยีงใหม่ 

ร
ร

ร

ม
ห้
น
รู้
ม ่
ห้
ย์ 
ป
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 พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 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 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาที่พงึประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและ
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 ์
 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 
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แผนภูมิโครงส

ภา
เทคนิค

งานบริหารท ั

- แขนงวิชาเคมีคลินิ
- แขนงวิชาจุลทรรศ
- แขนงวิชาจุลชีววทิ
- แขนงวิชาภูมคิุ้มกั
- แขนงวิชาวิทยาศา

หวัหน้า

หวัหน้างาน

 
 
 

U Annual Repo

สร้างการบริหา

าควิชา
การแพทย์

ัว่ไป งานบริกา
พฒันาคณุ

นิก
ศนศาสตร์คลินิก
ทยาคลนิิก
กนัวทิยาคลินิก
าสตร์การธนาคารเลือ

าภาควชิา

น หวั

ort 2013 

ารงานคณะเท

ภาควิชา
กายภาพบําบั

ารการศึกษาและ
ณภาพนักศึกษา

อด

หวัหน้าภาควชิ

วหน้างาน

 

คนิคการแพท

รอ
ผูช้

ดั
ภาควิ

กิจกรรมบ

งานการเงิน 
การคลงัและพสั

คณะกรรมการอ

ชา หวัหน้าภา

หวัหน้างาน

ทย ์

คณบดี
องคณบดี
ช่วยคณบดี

ชา
บําบัด

ภาค
รงัสีเท

สดุ
งาน

และประ

อํานวยการประจาํคณ

าควชิา หวัหน้า
ควิชา
ทคนิค

สํานั

นนโยบายและแผน 
ะกันคุณภาพการศึกษ

ณะ

ภาควชิา หวัหน้า

หัวหน้างาน

คณะกร

นกังานคณะ

-
-
-
-

ษา
งานบริหา
และวิเทศ

สาํนักงานคณะ

หวัหน้

รรมการบริหารประจาํ

ศูนย์บรกิาร
เทคนิคการแพทย์คลิ
คลนิ ิคเทคนิคการแพ
คลนิ ิคกายภาพบําบดั
คลนิ ิคกิจกรรมบําบัด
คลนิ ิครงัสเีทคนิค

รงานวิจยั  
ศสัมพนัธ์

หอ้

ผู้อํานวยการ

น้างาน

าคณะ

นิค
พทย์
ด
ด

องสมุด
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
 
 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  กสณิฤกษ์ 
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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U Annual Repo

นางนันทนา
กร

ort 2013 

า ฉันทวิลาสว
รรมการ 

รอ

 

งศ ์

องศาสตราจาร
ผูช้
รย์ ดร.ปรียานา
ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตร
กรรม

 

าถ  วงศจ์ันทร
ร 

ราจารย์ ดร.วา
มการและเลขา

ร์ 

 

าสนา ศิริรังษี 
านุการ 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  7 
 

 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษ ี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 

      
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ  วงศ์จันทร ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน ์รัตนาภินันท์ชยั 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

      
 
 รองศาสตราจารย์อทุุมมา มัฆะเนมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์
 และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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 ผู้ช่วยศาส
 ผู้ช่วย
 
 

U Annual Repo

สตราจารย์ ดร.
ยคณบดีฝ่ายบณั

 

ort 2013 

 
.สุภาพร ชินชยั
ณฑิตศึกษา 

 

ย ผู้ช่วยศาสตราจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่

และ

จารย์ ดร.เพื่อน
ายพัฒนาคุณภ
ะศิษย์เก่าสัมพัน

 
นใจ รัตตากร 
ภาพนักศึกษา 
นธ ์
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หัวหน้าภาควิชาและผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  โกทันย ์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 

 

 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ 
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั 

 

 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ 
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด 

 

 
 
 
 
 
 

นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
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 หัว
 

 
 

 น
 หัวห
 และป

 

MU Annual Rep

เล

นางจริยา กา
วหน้างานบริห

นายนพพร พว
หน้างานนโยบา
ประกันคุณภา

หั

port 2013 

ขานุการคณ

เลข

 
าทอง
หารทั่วไป 

 
วงสมบัติ 
ายและแผน 
พการศึกษา 

หวัหน้างานบริก
 

ณะเทคนิคกา

ขานุการคณะเ

นางเตือนใ
การการศึกษา

ารแพทย์ แล

เทคนิคการแพ

หวั

หัวหน้

 
 

ใจ โพนสูง 
 และพัฒนาคุ

ละหัวหน้าง

พทย ์

นางวัฒนา
วหน้างานการเ

นางสุธิ
น้างานบริหารง

ณภาพนักศึกษ

าน 

าฤดี เชี่ยวศลิป
เงิน การคลังแ

ดา สิริกนัทา 
งานวิจยัและวเิ

ษา 

 
ป์ 
และพัสดุ 

 

เทศสัมพันธ ์
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บุคลากร 
 ในปี 2556 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 56 24.89 
ลูกจ้างประจํา 19 8.44 
พนักงานมหาวทิยาลัย (พนักงานส่วนงาน) 51 22.67 
รวมทั้งสิ้น 225 100.00 
*ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556 
 
คณาจารยจ์ําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศกึษา 

หน่วยงาน 
อาจารย ์: ตําแหน่งวิชาการ 

รวม 
อาจารย ์: วุฒิการศึกษา 

อ. ผศ. รศ. ศ. เอก โท ตร ี รวม 
เทคนิคการแพทย์ 23 9 4 1 37 31 6 - 37 

กายภาพบําบดั 5 13 6 - 24 16 7 1 24 
กิจกรรมบาํบัด 6 12 4 - 22 14 8 - 22 
รังสีเทคนิค 8 5 3 - 16 10 6 - 16 

รวม 42 39 17 1 99 71 27 1 99 
 
อาคารสถานท่ี 
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) 
 อาคารอเนกประสงค์   489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกัศึกษาและ
บุคลากรได้ใชเ้ป็นพื้นที่พกัผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ 
 
2. อาคารหอพกันักศึกษา และที่พักอาศยัของบุคลากร 
 อาคารหอพกันักศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารที่พกัสําหรับบุคลากร   30 ยูนติ 
  - บ้านเดี่ยว   5 หลัง 
  - บ้านแฝด   1 หลัง 
  - แฟลตแบบ 2 ห้องนอน  2 ยูนิต 
  - แฟลตแบบ 1 ห้องนอน  3 ยูนิต 
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สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2547-2556 
ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

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 
2556* 90,799,800 118,199,600 96,617,725.98 80,614,646.38 

*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 
 นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะเทคนิคการแพทย์ยงัได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
พิเศษจากเงินรายได้มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ดําเนินกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก ่
 1. โครงการมุ่งสู่การเป็นผู้นําทางวิชาการด้านสหเวชศาสตรใ์นอาเซียน จํานวนเงิน 720,000.- บาท 
 2.  โครงการทุนฝึกอบรมด้านการตรวจวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิารให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาล หรอืนักศึกษาในหลักสูตีรเจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของ
ประเทศพม่า จาํนวน 2 ทุน จํานวนเงิน 90,000.- บาท 
 3. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อาํเภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ยนื เรื่อง การสํารวจและแก้ไขปญัหา
ภาวะโลหิตจางในเด็กพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่"   งบประมาณ จํานวน 100,000.-  บาท 
 4. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อาํเภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ยนื เรื่อง การสรา้งส้วมซึมประจาํ
บ้านร่วมกับชุมชน  งบประมาณ 350,000.- บาท 
  



14  AMS-CM

 

ผลงานเด่น
 
บุคลากรที่ได้รั

บุคลา

ผศ.สุชาติ เกียรติ

ผศ.ดร. ดลรวี ลีล

รศ. กรกฎ  เห็น

ศ.ดร.วัชระ กสณิ

อ.ดร.ธนวรรณ ส

อ.ดร.ชญาดา สทิ
 

 
 

MU Annual Rep

นในรอบปี 

รับรางวัลนักวิ
ากร 

ตวิฒันเจริญ 

ลารุ่งระยับ 

แสงวิไล 

ณฤกษ์  

สําลีรัตน์  

ทธเิดช   

port 2013 

จยัดีเด่นหรือผ
ผลง

เครื่องวัดปริมาณ
ขนาดเลก็ในอา
แสดงผลทันที 
หญา้หมอน้อยง

ปัสสาวะเลด็ 

ผลงานเรื่อง "วิธี
โปรตีน NS1 ขอ
แยกซีโรทัยป์ได้

ได้รับเชิญให้เขา้
Investigators 
Trainees Wor
the 20th Conf
Retroviruses 
Opportunistic
(CROI2013) 
“การวิเคราะห์ร
ของโปรตีนท่ีมคี
การเคลือ่นท่ีขอ
แบคทีเรีย Burk
species โดยอา
actin ในเซลลร์

 

ผลงานเด่นประ
งาน 

ณฝุน่ละออง
กาศชนิด

งดบุหรี ่

ธกีารตรวจหา
องไวรัสเดง็กี่ท่ี
ดทั้นที"  

ารว่ม New 
and 

rkshop และ 
ference on 
and  
c Infections 

ระดับโมเลกลุ
ความสาคัญต่อ
องเช้ือ
kholderia 
าศัยโปรตีน 
รา่งกาย” 

ะจําปีงบประม
รางวัล

รางวัลผลงานป
ประจําป ี๒๕๕

รางวัลผลงานดี
2556 

ผลงานเด่นจาก
นําเสนอในงาน
ระดับนานาชา
รางวัลสภาวจิัย
รางวัลผลงานป
ประจําป ี2556
วิทยาศาสตร์ก
ประกาศเกียรติ
Internationa

รางวัลวิทยานิพ
ประจําป ี 2
วิทยาศาสตร์ก

มาณ 2556 
ลที่ได้รับ 

ประดิษฐ์คิดค้น 
๕๖ 

ดเีดน่ประจําป ี

ก สสส. ให้
นประชุมวิชาการ
าต ิ
ยแหง่ชาติ : 
ประดิษฐ์คิดค้น 
6  ในสาขาด้าน
การแพทย์ รางวลั
ตคุิณ 

al Scholars  

พนธ์ระดับดี 
2555 ในสาขา
การแพทย์ 

สถาบันที
และวั

สภาวจิัยแหง่

สํานักงานพัฒ
และเทคโนโล
(สวทช.) 
สํานักงานกอ
การสร้างเสรมิ

สภาวจิัยแหง่

ประเทศสหรัฐ

สภาวจิัยแหง่

ที่มอบรางวัล 
วันที่ได้รับ 
งชาต ิ

ฒนาวทิยาศาสตร์
ลยีแห่งชาติ 

องทุนสนับสนุน
มสุขภาพ (สสส.)

งชาต ิ

รัฐอเมริกา 

งชาต ิ

ร์

) 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  15 
 

 

อาจารย์ท่ีปรกึษาของนักศึกษาท่ีได้รบัรางวัลผลงานวิจัยดีเดน่ ประจําปีงบประมาณ 2556 
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

นศ. ดารารัตน์ เบญจ
บุญญานุภาพ (นศ. ป. โท 
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกาย)  
 

รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะล ิ รางวัล Popular Vote การนําเสนอ
ผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง 
Physiological Responses Following 
Therapeutic Sequence of Hot 
Pack and Ultrasound over 
Myofascial Trigger Points of Upper 
Trapezius 

คณะเทคนิคการแพทย์  
11-13 ธ. ค. 2556 ในงาน
ประชุมวิชาการคณะ
เทคนิคการแพทย์  

นศ. ดารารัตน์ เบญจ
บุญญานุภาพ (นศ. ป. โท 
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกาย)  
 

รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะล ิ รางวัลนําเสนอผลงานดว้ยวาจา เรื่อง 
Intrarater reliability of 
physiological measurements on 
latent myofascial trigger point of 
upper trapezius muscle. 

บัณฑิตวิทยาลัย 
20 ธ.ค. 2556 ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Graduate 
Reserch Conference 
(iGRC 2013) 

นายวุฒิชัย  คําดวง  รหสั
ประจําตวั 501151009 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ 

ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2556 เรื่อง การวิเคราะห์
ทางพันธกุรรมของเช้ือไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบีท่ีกลายพันธุใ์นผู้ท่ีติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบชนิดบีร่วมกับไวรสัเอชไอว-ี1 ใน
ประเทศไทย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

นางสาวเบญจมาศ  สุระเดช 
รหัสประจําตัว 521131005 
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ผศ.ดร.รัชดา เครสซ่ี ได้รับรางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ระดบั
ปริญญาโท ปกีารศึกษา 2556  เรื่อง 
การระบุชนิดและลักษณะของโปรตนีใน
มนุษย์ท่ีทําปฏิกิรยิาโพลีโคลนอล
แอนติบอดีซีเอม็ 5 ท่ีจาํเพาะต่อโปรตีน
ต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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รายงานผลการ

นธกจิด

รดาํเนินงานคณะ

ด้านกา

ะเทคนิคการแพท

ผ
ารจัดก

ทย์ มหาวิทยาลยั

ผลการ
การเรีย

ัยเชียงใหม่ ประจ

รดําเนิ
รียนกา

จําปี 2556  1

นินงาน
ารสอน

7 
 

 
 
 
 
 

น 
น
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ผลการดํ
หลักสูตรที่เปิด
ระดับปริญญา
 สาขา
 สาขา
 สาขา
 สาขา
ระดับบัณฑิตศึ
  ระดับ
 สาขา
 สาขา
 สาขา
 สาขา
  ระดับ
 สาขา
  
 
 โดยห
วิทยาศาสตรม
สาขาวิชาวิทย
อุดมศึกษา (สก
อยู่ในระหว่างก
 นอก
สาขาวิชาควา
ผู้เชี่ยวชาญใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MU Annual Rep

ําเนินงาน
ดสอนในคณะ
าตรี (วิทยาศา
าวิชาเทคนคิกา
าวิชารงัสีเทคนิ
าวิชากิจกรรมบ
าวิชากายภาพบ
ศึกษา 5 หลักสู
ับปริญญาโท 
าวิชาเทคนคิกา
าวิชาวิทยาศาส
าวิชาวิทยาศาส
าวิชากิจกรรมบ
ับปริญญาเอก 
าวิชาวิทยาศาส

หลักสูตรวิทยา
มหาบัณฑิตสาช
ยาศาสตร์ชีวกา
กอ.) แล้ว ส่วน
การพิจารณารั
จากน้ัน ในปีก
มผิดปกติของ
สาขาวิชาดังกล

port 2013 

นตามพนั
เทคนิคการแพ
าสตรบัณฑิต) 
ารแพทย ์
นคิ 
บําบัด
บําบัด
สูตร คือ 

ารแพทย ์  
สตร์การเคล่ือน
สตร์รังสีการแพ
บําบัด  

สตร์ชีวการแพท

ศาสตรบัณฑิต
ชาวิชาวิทยาศ
ารแพทย์ ได้ผ่า
นหลักสูตรอื่นๆ
ับรองจากสํานั
ารศึกษา 2556
การส่ือความห
ล่าว ทั้งจากใน

นธกิจด้าน
พทยใ์นปัจจุบัน
4 สาขาวิชา คื

 
นไหวและการอ
พทย ์  

 

ทย์  แบบ 1.1
แบบ 1.2

ต สาขาวิชาเทค
าสตร์การเคล่ือ
านความเห็นชอ
ๆ ที่เหลือก็ได้รับ
ักงานคณะกรร
6 คณะฯ แผน
หมาย (Comm
และต่างประเท

นการจัดก
น 
คือ 

 
ออกกําลังกาย
 
 

คนิคการแพทย
อนไหวและกา
อบและรับรอง
ับความเห็นชอ
รมการการอุดม
การเปิดหลักสู

munication 
ทศมาร่วมยกร่

การเรียน

จํานวนหน
จํานวนหน
จํานวนหน
จํานวนหน

จํานวนห
จํานวนห
จํานวนห
จํานวนห

 จํานวนห
 จํานวนห

ย์ กิจกรรมบําบ
ารออกกําลังกา
งหลักสูตรจากส
อบจากสภามห
มศึกษา 
สูตรระดับปริญ

Disorder) 
างหลักสูตรเบื้อ

การสอน

น่วยกติรวม 14
น่วยกติรวม 14
น่วยกติรวม 14
น่วยกติรวม 14

น่วยกติรวม 36
น่วยกติรวม 36
น่วยกติรวม 36
น่วยกติรวม 37

น่วยกติรวม 48
น่วยกติรวม 72

บัด กายภาพบํ
าย และหลักสูต
สํานักงานคณะ
าวิทยาลัยเชียง

ญาโทเพิ่มขึ้นอี
ซึ่งในช่วงที่

องต้นแล้ว 

น 

47 หน่วยกิต 
49 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

8 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

บําบัด หลักสูตร
ตรดุษฎีบัณฑิต
ะกรรมการการ
งใหม่แล้ว และ

อีก 1 สาขา คือ
ที่ผ่านมาได้เชิญ

ร
ต
ร
ะ

อ 
ญ
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จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 รวมทัง้ส้ิน 1,290  คน 
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมทัง้ส้ิน 

ระดับปริญญาตรี 304 291 285 292 1,172 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 101 91 99 88 379 
สาขากายภาพบําบัด 67 79 89 85 320 
สาขากิจกรรมบาํบัด 78 62 47 60 247 
สาขารังสีเทคนคิ 58 59 50 59 226 
ระดับปริญญาโท 22 27 17 20 86 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 9 7 7 7 30 
สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกกําลังกาย 

1 9 5 3 18 

สาขากิจกรรมบาํบัด 10 8 4 5 27 
สาขาวิทยาศาสตร์รงัสีการแพทย์ 2 3 1 5 11 
ระดับปริญญาเอก 3 7 6 16 32 
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 3 7 6 16 32 
* ข้อมลู ณ 16 กนัยายน 2556 
 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ 
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ซึ่งในปงีบประมาณ 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดักิจกรรม โครงการต่างๆดังตอ่ไปนี้  

 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day) 26 ม.ค. 56 
โครงการอบรมภาษาอาเซียนให้นักศึกษา : งานสัปดาห์อาเซียน 21 ก.พ. 56 
คัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรอบด้าน ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่นด้านจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

22 ก.พ. 56 

คัดกรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณโรคสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 16-19 ก.ค. 56 
โครงการฝึกอบรม เร่ือง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏบิัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

28 ก.ค. 56 

โครงการฝึกอบรม เร่ือง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเม่ือสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะ
ปฏิบัติงาน” สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

28 ก.ค. 56 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ต.ค.55-ก.ย.56 
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ภาควิชาเทคนิ
การเตรียมสอบ
โครงการกิจกร
ค่ายอาสาและ
รําลึกพระคุณ
ภาควิชารังสีเ
โครงการรังสีเท
อบรมคุณธรรม
โครงการสนับ
บัณฑิตศึกษา 
โครงการ  อบ
โครงการปัจฉมิ
เปิดประสบกา
โครงการสอน
โครงการนักศึ
โครงการสร้าง
โครงการสานส
ภาควิชากิจกร
โครงการแลกเ
บัณฑิตศึกษา 
ภาควิชากายภ
โครงการ "น้อ
โครงการเตรยี
โครงการ "เด็ก
กิจกรรมนักศึ
กิจกรรมส่งมอ
บัณฑิตศึกษาต
ปฐมนิเทศนักศึ
กิจกรรมรับน้อ
สัมพันธ์นักศึก

 
ภาพกิจกรรม

MU Annual Rep

นคิการแพทย์ 
บใบประกอบวชิ
รรมส่งเสริมภาษ
ะพัฒนาจริยธรร
ครู 
เทคนิค 
ทคนิคสัมพันธ์ 
ม จริยธรรม สาํ
สนนุเข้าร่วมปร

รมภาษาอังกฤษ
มนเิทศ/เลี้ยงอํา
ารณ์นักรังสี ร่วม
เสริมวิชาชีพรังสี
กษารังสีเทคนิค
งความเข้าใจเพ่ือ
สัมพันธ์พ่ีน้องรัง
รรมบําบัด 
เปลี่ยนและศึกษ

ภาพบําบัด 
มรําลึกพระคุณ

ยมความพร้อมสํ
ก PT กล้าดี" 
กษาระดับบัณฑิ
อบงานสโมสร บ
ต่อการประกันคุ
ศึกษาใหม่ บศ. 
อง บศ. "การเรยี
กษาบัณฑิตศึกษ

มส่วนหนึ่งขอ

port 2013 

 ชื่อกิจกรรม 

ชาชีพ 
ษาอังกฤษนักศึก
มนักศึกษา 

าหรับนักศึกษารั
ระชุมวิชาการขอ

ษสําหรับนักศึกษ
าลานักศึกษาปี 
มสํานึกดีรักษ์สิ่ง
สีเทคนิคให้แกน่ั
ครวมใจรําลึกพร
อเตรียมความพ
งสีเทคนิค 

ษาดูงานนอกสถ

ณครูกายภาพบําบ
าหรับการสอบใ

ฑติศึกษา 
บศ. และ QA"โค
คุณภาพของคณ

ยนระดับบัณฑิต
ษา" 

งกิจกรรมเสริ

/ โครงการ 

กษา 

รังสีเทคนิค 
องคณะ สําหรับ

ษารังสีเทคนิคชั้
4 
งแวดล้อม 
นกัศึกษารังสีเทค
ระคุณครูบาอาจ
ร้อมสู่วิชาชีพรงั

านท่ีของนักศึก

บัด มช. ปีการศึ
ใบประกอบวิชา

ครงการบทบาทน
ะ" 

ตศึกษา : เป้าหม

ริมหลักสูตรเพื

นักศึกษาปริญญ

ชั้นปีท่ี ๔ 

คนิคชั้นปท่ีี 4 
จารย์ (พิธีไหว้ครู
งสีเทคนิค 

ษาระดับปริญญ

ศึกษา 2556" 
าชีพ 

นักศึกษาระดับ

มายท่ีท้าท้ายแล

พื่อการพัฒนา

 

อบรมเพื่อ
“กรอบค
ใช้ช้างบํา
ตุลาคม 2
การสนับ
อนันตรา

6
เ
1
1

1
8

ญาตรีและ 1

7
1
1
พ

รู) 1
2
3

ญาตรีและ 1

มิ
ม
ก

2

3
ละ งานสาน 1

าและส่งเสริมน
อให้ความรู้แก่นกั
ความรู้การนําสตั
าบัด สําหรับบุค
2555 ณ ศูนย์อนุ
สนุนจากมูลนิธิไท
 โกล์ดเดน้ ไทรแ

วันท่ีจัดกิจก

6 ม.ค. 56 
เม.ย.-ก.ค.56 
15 ก.ย. 56 
13 มิ.ย. 56 

1-2 ธ.ค.55   
8-9 ธ.ค. 55 
12-14 ธ.ค.55 

7-8 ก.พ. 56 
16 ก.พ. 56 
19-23 มี.ค 56 
พ.ค.56 
13 มิ.ย.56 
24-25 ส.ค.56 
31 สค – 1 กย 

16-25 มิ.ย. 56 

 
มิ.ย.56 
ม.ค.-เม.ย.56 
ก.ค.-ธ.ค.55 

29 มี.ค. 56 

31 พ.ค.56 
14 ก.ย. 56 

นักศึกษา 
กศึกษากิจกรรมบ
ว์มาช่วยในการบ
คลออทิสติก” ใน

นุรักษ์ช้างไทย จัง
ทรแองเกิ้ล เอเล
แองเกิ้ล 

กรรม 

56 

บําบัด เร่ือง 
บําบัดและการ
นวันท่ี 12 
งหวัดลาํปาง โดย
เฟน และโรงแรมม
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งานวันวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จัดเป็นประจาํทุกปี สาํหรับครั้งท่ี14 
จัดเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2556 

  

การอบรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ทุกสาขาวิชา เรื่อง 
“ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติด
เช้ือเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเม่ือ
สงสยัว่าได้รับเช้ือเอชไอวีขณะปฏิบตัิงาน” วันอาทิตย์ท่ี 
28 กรกฎาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  

 

พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 จัดเมื่อ 
11 กันยายน 2556 
 

  

 

งานมัชฉิมนิเทศ ประจําปี 2555 จดัเมื่อ 3 พฤศจกิายน 
2555 

  

 

กิจกรรมสานสัมพนัธ์ สูก่ารประกนัคุณภาพ นักศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา จัดเมื่อ 11 มกราคม 2556 

  

  

วันปัจฉิมนิเทศ ประจําปกีารศึกษา 2555 จัดเมื่อ 16 
กุมภาพันธ์ 2556 
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ผลงานของ
 ในปีก
หลายหน่วยงา
 1. รา
อาจารยท์ี่ปรกึ
 2. รา
3.36 อาจารยท์
 3. ร
อาจารยท์ี่ปรกึ
 4. ร
อาจารยท์ี่ปรกึ
 
ทุนการศึกษ
 คณะ
คณะฯ เงินบ
นักศึกษาเพื่อรั
หน่วยกจิการนั
เทคนิคการแพ
 

1. ทุนสนับสน
 1.1 ท
 1.2 ท
 ท
 1.3 ท
 1.4 ท
2. ทุนอุดหนุน
 2.1 ท
 
 

MU Annual Rep

งนักศึกษาท่ีไ
การศึกษา 25
านทั้งภายในแล
างวัล MT Bes
กษา อาจารย์ ด
างวัล OT Bes
ทีป่รึกษา ผู้ช่ว
างวัล RT Bes

กษา ผู้ช่วยศาส
างวัล PT Bes

กษา อาจารยอ์า

ษา 
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 กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพื่อช่วยเหลือแก่นกัศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณีเรง่ด่วน โดยคณะฯจะ
พิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป 
 
ภาวะการหางานทําของบัณฑติ 
 จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2555 (ณ มีนาคม 2556) ที่มารายงานตัวเพือ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 (23 มกราคม 2557) มี
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทัง้ส้ิน 271 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ส้ิน 278 
คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นบัณฑิตระดบัปริญญาตรีมีทัง้ส้ิน 259 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 266 คน 
ปรากฏขอ้มูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดงันี ้
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีคณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชา 
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา 

ทํางาน (%) ศึกษาต่อ (%) กําลังหา
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพอิสระ รวม 

เทคนิคการแพทย์ 70 (75.27) 15 (16.13) 7 (7.53) 1 (1.07) 93 
รังสีเทคนิค 46 (93.88) 2 (4.08) 1 (2.04) - 49 
กิจกรรมบําบัด 47 (88.68) 4 (7.55) 1 (1.89) 1 (1.89) 53 
กายภาพบําบัด 45 (70.31) 8 (12.50) 11 (17.19) - 64 
บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 208 (80.31) 29 (11.20) 20 (7.72) 2 (0.77) 259 

 
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ํางานในภาครัฐและเอกชน 

สาขาวิชา 
บัณฑิตท่ีมีงานทํา หน่วยงานภาครัฐ 

/รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

/เจ้าของกิจการ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

เทคนิคการแพทย์ 71 100 35 49.30 36 50.70 
รังสีเทคนิค 46 100 21 45.65 25 54.35 
กิจกรรมบําบัด 48 100 21 43.75 27 56.25 
กายภาพบําบัด 45 100 14 31.11 31 68.89 
รวมทุกสาขาวิชา 210 100 91 43.33 119 56.67 
*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html 
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ผลการดํ
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ณ อบต.
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, อ.ดร.ปิยะวรรณ 
บุญโพธิ์) 

50,000

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทํา Confronting PCR เพ่ือตรวจหาเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis (อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, ผศ.ดร.สุชาติ ปันจัยสีห์, อ.ดร.สรศักด์ิ อินทรสูต, นายบุญ
ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์) 

50,000

วิธีการใหม่ในการปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเติมด้วยวิธีการทดลองแบบ factorial experiment 
ร่วม เพ่ือใช้ในการเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli เพ่ือเลี้ยงเชื้อแบบ High cell density (อ.ดร.
บดินทร์ บุตรอินทร์, ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว, นายสุดใจ ปาวิชัย) 

50,000

สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ก๊า 
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (อ.ดร.จินตนา ยาโนละ, รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ, รศ.ดร.
ปรียานาถ วงศ์จันทร์) 

50,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 98,451 บาท 
การเพ่ิมความสามารถด้านการทรงตัวโดยใช้ช้างบําบัดในเด็กดาวน์ซินโดรม (รศ.ดร.นันทณี เสถียร
ศักด์ิพงศ์, รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักด์ิศรี, นางดารณี สาสัตย์) 

35,000

การสํารวจ และพัฒนาแนวทางการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ (อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์, ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย, 
น.ส.นภาลัย ชัยมะหา) 

14,700

สํารวจสุขภาพจติของประชาชนท่ีมารับบริการจากงานบริการวิชาการชุมชนคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์, รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักด์ิศรี, อ.ดร.พรเพ็ญ 
ศิริสัตยะวงศ์, นายนที จินดาคํา) 

5,833

การใช้เวลาเพื่อศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษากิจกรรมบําบัด (อ.หทัยชนก อภิโกมลกร, รศ.ดร.
วรรณนิภา บุญระยอง) 

10,000

ความพร้อมของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การร่วมเป็นประชาคม
อาเซียน (ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์, ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย, อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์) 

32,918

ภาควิชากายภาพบําบัด 9 โครงการ เป็นทุนวิจัย 349,900 บาท 
การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กอ้วน เด็กน้ําหนักเกินและเด็กน้ําหนักปกติอายุ 6-
12 ปี (รศ.สายนที ปรารถนาผล, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ, อ.ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์, อ.ภูพสิทธ์ิ 
ประกันทะ (รร.มงฟอร์ต)) 

25,230

การวิจัยแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมของกางเกงสําหรับป้องกันการบาดเจ็บของข้อสะโพกในผู้สูงอายุ
ท่ีมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรม์ปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (รศ.ดร.
อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ, อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล, Dr.Wei Shin Yu, Prof.Dr.Lan D Cameron) 

45,000

การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตต่อการออกกําลังกาย
กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวในผู้ท่ีมีสุขภาพดี (ผศ.ดร.ภัทรพร  สิทธิเลิศพิศาล, ผศ.ดร.อาทิตย์ พวง
มะลิ, ผศ.ดร.อุบล  พิรุณสาร, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ) 

50,000

ความชุกของภาวะข้อไหล่ติดแข็งในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน กรณีศึกษาในอําเภอหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ (ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ, น.ส.นิภาพร ทองหลอม) 

60,000

ผลของโปรแกรมการฝึกท่ีบ้านต่อความสามารถในการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (ผศ.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ, ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, นางสาวนิภาพร ทองหลอม, นางวรวรรณ ทอง
สง, นายนนท์นที วงค์ถาคํา) 

40,000

ผลของปัจจัยทางสรีรวิทยาและความสามารถในการเคลื่อนไหวกับการหกล้มซํ้าของ ผู้สูงอายุ (อ.
ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์, ผศ.ดร.สมพร สังขรัตน์, อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล) 

51,620
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
ผลของชุดฝึกความรู้ความเข้าใจท่ีบ้านและความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้าน 
ความรู้ความเข้าใจระดับเล็กน้อย (ผศ.ดร.พีรยา  ม่ันเขตวิทย์) 

26,000

ภาควิชากายภาพบําบัด 4 โครงการ เป็นทุนวิจัย 80,387 บาท 
ความหนาของกล้ามเนื้อทราปีเซียสส่วนล่างในผู้ท่ีมีอาการปวดคอเร้ือรังข้างเดียว (อ.ดร.สุรีพร   
อุทัยคุปต์) 

16,725

ผลของลําดับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและคลื่นเสียงความถ่ีสูงต่อการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่า (ผศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ) 

25,357

สมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยโรคไตโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีมีกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข 
(อ.ดร.อรวรรณ  เวอร์เนอร์) 

23,443

อาการปวดศีรษะในผู้สูงอายุ : ลักษณะทางโครงสร้างของกล้ามเนื้อคอและการรับความรู้สึก และ
การดูแลจัดการอาการปวดศีรษะ (อ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์) 

14,862

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,329,999 บาท 
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์, รศ.
ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา, อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ) 

1,000,000

บทบาทของโพรพอลิสต่อปัจจัยท่ีทําให้เกิดความรุนแรงของการติดเชื้อ Candida albicans (The 
role of propolis on virulence factors of Candida albicans) (ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว) 

49,999

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพวิธีการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรครูปแบบใหม่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ
วัณโรค (อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, อ.ดร.สรศักด์ิ อินทรสูต, อ.พลรัตน์ พันธ์ุแพ, นายสุดใจ ปาวิชัย, 
ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว) 

100,000

การพัฒนาการตรวจค่า WF-6 ด้วยวิธีวัดความขุ่นโดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ โอลิมปัส เอยู400 
(อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล) 

80,000

การศึกษาความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงและการกลายพันธ์ุของโซเดียมแชนเนลยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด้ือต่อสารเคมีฆ่าแมลงของยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ในภาคเหนือของประเทศไทย 
(อ.ดร.จินตนา ยาโนละ) 

100,000

ภาควิชารังสีเทคนิค 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 100,000 บาท 
การรักษามะเร็งด้ือยาแบบมุ่งเป้าโดยใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนแบบมัลติฟังก์ชัน (อ.ดร.เฉลิมชัย ปิ
ละพงค์) 

100,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 49,999 บาท 
การพัฒนาชุดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้ทางสายตาในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 (The Development of Visual Perception Program for School-Aged Children 
Grade 1-3) (ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย, อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์, อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ, ผศ.ดร.
พีรยา ม่ันเขตวิทย์, ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์, น.ส.นภาลัย ชัยมะหา, รศ.ดร.วรรณนิภา บุญ
ระยอง) 

49,999

ภาควิชากายภาพบําบัด 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 100,000 บาท 
ผลของการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและการได้รับเอสโตรเจนทดแทนต่อการสลายของเนื้อเย่ือ
ไขมันในหนูท่ีเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่ออก (อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์) 

100,000
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรครูปแบบใหม่ท่ีมีความไวสูงท่ีอาศัยหลักการของ Immunomagnetic 
separation ร่วมกับวิธี Two-pair confronting PCR [สวทช.] ---ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว, 
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์, อ.พลรัตน์ พันธ์ุแพ, อ.ดร.สรศักด์ิ อินทรสูต, อ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์, อ.
ดร.อุษณีย์ อนุกูล, อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง (ศูนย์วัณโรค) 

992,000

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 15 (นักศึกษา น.ส.สายจิตต์ คุ้มเมือง)  [สกว. 
และ มช.] ---ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 

430,400

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 15 (นักศึกษา นายสิงห์คํา ธิมา) [สกว. และ 
มช.] ---ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 

398,333

พันธุกรรมของผู้ป่วยต่อความเป็นพิษของยาต้านไวรัส บทบาทของนิวทราไลซ่ิงแอนติบอดี และการ
พัฒนาเทคนิคการตรวจหา Small Dense LDL และพัฒนาการตรวจวัด HIV-1 co-receptor 
[โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเอดส์ (ไทยเข้มแข็ง)] ---ผศ.ดร.วาสนา ศริิรังษี, ผศ.ดร.
ปราณี ลี้ชนะชัย, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, ผศ.ดร.รัชดา เครสซ่ี, อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน์ 

1,052,480

ฤทธ์ิของข้าวก่ําต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [สกว.] ---อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, อ.ดร.กันยามาส ชู
ชีพ, อ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 

788,808

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อยตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างย่ังยืน (โครงการแก้ไช
ปัญหาภาวะโลหิตจาง) [ภาคเอกชนและกรมอนามัย (กลุ่มทันตะสาธารณสุข)] ---ผศ.ดร.วาสนา ศิริ
รังษี, รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี, ผศ.ดร.สุชาติ  โกทันย์, ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล, รศ.ดร.สาคร 
พรประเสริฐ, อ.ดร.จินตนา ยาโนละ, อ.ประพัณฐ์  หลวงสุข, อ.ดร.มุจลินทร์  ประสานณรงค,์ อ.
เสาวลักษณ์  เดชะ, ผศ.ศักด์ิชัย  เดชตรัยรัตน์, อ.ดร.วินิจ  ช้อยประเสริฐ, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่ง
ระยับ 

253,410

ภาควิชารังสีเทคนิค 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 565,410 บาท 
Mechanism of PAHs mediated cytotoxic against hepatocyte infected with hepatitis 
B virus and hepatocellular carcinoma cells [สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์] 
---อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์, รศ.ดร.สํารี ม่ันเขตต์กรน์ 

416,660

โครงการวิจัย NIH [NIH, USA] ---อ. ดร. สุวิทย์ แซ่โค้ว 
การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์
เพ่ือการวินิจฉัย ด้วยเคร่ืองสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปีและนิวเคลียร์
แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี [สกอ.-วช.3 ปี (53-56)] ---รศ.เพชรากร หาญพานิชย์, ศ.พญ. 
เอมอร ไม้เรียง, รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์, รศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กุล, รศ.ดร. สมชาย  ปิ่นละออ, 
ผศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว, ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ โทมัส, ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ (ผู้ร่วมวิจัย) 

500,000

การศึกษาลักษณะทางอณูชีววิทยาของมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยภาคเหนือ [โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.] ---อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว 

98,750

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 426,000 บาท 
เคร่ืองมือประเมินและชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการประมวลผลประสาทรับความรู้สึก 
สําหรับเด็กอายุ 3-12 ปี และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียน (The Sensory Processing 
Assessment Tool and the Developmental Activities Enhancing Sensory Processing 
For Children ages 3-12 Years Old and Children with Special Needs in School) [บริษัท
ยูแฟม คลินิก จํากัด ] ---รศ.เทียม ศรีคําจักร์, ผศ. ดร. สุภาพร ชินชัย, ผศ. สายฝน บุญฉัตรกุล, อ.
ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์ 
 

426,000



ภ
E
d
In
W
M
a
ระ
P
M
B
ป
N
R
IS
ก
พ
สุ
ก
เข้
ค
ก
อ
ก
เป็
ป
ผู้
เชื
น
ท
ผ
มุ
หุ่
รศ

32  AMS-CM

 

โครงการวิจัย 
ภาควิชากายภาพ
ffect of Mind
uring Gait [W

nstitute of Int
Whitaker Post-
Mathematical 
mong osteoa
ะหว่างประเทศม
aungmali, Ass

Muscle Compe
ack Pain –  “

ประเทศมาเลเซีย
NAYSADURAY, 
IZUANA IQBA

SMAIL 
ารทดสอบประสิ

พอใจของผู้ใช้ [น
รัสโม 
ารวิจัยแบบสุ่มเ
ข้าใจ และการเป
วามเข้าใจเล็กน้
ารศึกษาเชิงทด
าการปวดศรีษะ
ารศึกษาองค์ปร
ปน็วัตถุดิบสําหรั
ประสิทธิผลของโ
้สูงอายุ [วช.] --
ชื้อจักร์, นายสุพิ
นางกรชนก วุฒิส
ทองสัมฤทธ์ิ 
ลของกรดโรสม
จลินทร์ ประสา

หุ่นยนต์ช่วยฝึกก
ศ.ดร.จงจินตน์ 
 

 

MU Annual Rep

/ ผู้ประสานงา
พบําบัด 
fulness Medi

Whitaker Intern
ternational Ed
-Doctoral Res
model to qu

arthritis patien
มาเลเซีย)] ---P
soc.Prof. Dr. R
ensation And
How & Why”
ย)] ---MR. LEO
ASST. PROF. 

AL HUSSAIN, M

สิทธิภาพของเจ
นาโนเทค สวทช

เพ่ือศึกษาผลขอ
ปลี่ยนแปลงของ
น้อย [สกว.] ---ผ
ดลองแบบสุ่มขอ
ะร่วมกับอาการป
ระกอบผลผลิตห
รับนํามาพัฒนา
โปรแกรมฟ้ืนฟูห
--นายแพทย์ศักด
พิชชพงศ์ ธนาเกี
สมวงศ์กุล, นางบ

มานิคต่อภาวะดื้อ
านณรงค ์
การเดินสําหรับผู้
รัตนาภินันท์ชัย

port 2013 

านโครงการวิจยั

tation on Cog
national Fello
ducation (IIE)]
search Schola
uantify uneve
nts-An explor
Prof. Dr. Omar
Ramli A, Dr. Is

d Movement A
 The Body M

ONARD H JOSE
DR. AATIT PA

MR. VIKRAM M

จลพริกและเจลไ
.] ---รศ. ดร. อ

องการออกกําลงั
งตัวบ่งชี้ทางชีวภ
ผศ.ดร.สมพร สงั
องการออกกําลงั
ปวดคอ [สกว.ทุ
หญ้าหมอน้อยแ
ผลิตภัณฑ์สมุนไ
หัวใจประยุกต์ต่
ด์ิชัย ถิรวิทยาค
กียรติภิญโญ, นา
บุษย์ณกมล เรือ

อต่ออินซูลินท่ีถู

ผู้ป่วยอัมพาต [ส
ย (ผู้ร่วมวิจัย) 

 

ยโดยจําแนกตา

gnitive Perfor
ows and Scho
 ---อ.ดร.ปฏิมา

ar,  Mayo Clin
n loading of 
rative novel s
r B, Leonard J
smail R, Asst.P
Adjustments 

Maladapts [FRG
EPH, ASSOC P
AUNGMALI, AS
MOHAN, DR. O

ไพลในการบรรเ
าทิตย์ พวงมะลิ

งกายแบบไทซ่ีเป็
ภาพในเลือดในผ
งขรัตน์ 
งกายและการรกั
ทุนนักวิจัยรุ่นให
ละสารสําคัญใน
ไพรลดบุหรี่ [สว
อประสิทธิภาพ
ม, อ. ดร. อรวร
างสาวศศิภา จิน
องรักเรียน, นาง

ถูกเหนี่ยวนําโดย

สํานกังานวิทยาศ

ามแหล่งงบประ
10 โ

rmance and B
olars Program
า ศิลสุภดล, Vip
nic Research C
bodyweight o

study [ERGS g
Joseph, Asst.P
Prof. Dr. Yam
Among Indiv
GS grant (ทุนร
PROF. DR. AM
SSOC. PROF.D
OHNMAR HTW

เทาอาการปวดเ
ลิ, อ.ศรีวรรณ โด

ปน็เวลา 6 เดือน
ผู้ท่ีมีความบกพ

กษาด้วยการดัด
หม่] ---อ.ดร.สุรีพ
นผลผลิตตามช่ว
วทช.] ---ผศ.ดร
การทํางานของ
รรณ เวอร์เนอร์
นาจิ้น, นางอมรร
งสาวกัลยพร นนั

ยแองจิโอเทนซิน

ศาสตร์และเทค

ะมาณและภาค ิ
โครงการ เป็นท
Balance Cont
, 

pul Lugade, P
Collaborator
on human leg
grant (ทุนร่วมมื
Prof. Dr. Aatit
aya NH, Moh
iduals With L
ร่วมมือระหว่าง

MARA NAICKER
DR. SRIJIT DAS
WE-RASHIDAH 

เม่ือย และความ
ดแลนด์, ดร. สุวิ

นต่อการรับรู้คว
ร่องของการรับ

ดึงสําหรับผู้สูงอ
พร อุทัยคุปต์ 
วงเวลาเก็บเกี่ยว
.ดลรวี ลีลารุ่งร
หัวใจและปอดใ
์, นายแพทย์อัม
รัตน์ สัทธาธรรม
นทชัย, นางจิรนั

น II [สกว.] ---อ

โนโลยีแห่งชาติ

วิชา งบ
ทุนวิจัย 6,209,
rol 

hD, 

gs 
มือ

an V 
ow 

R 
S, DR 
HJ. 

มพึง
วิมล 

วาม
รู้

อายุท่ีมี

วเพ่ือ
ะยับ 
ใน
รุทฬ์ 
มรักษ์, 
นนัท์ 

.ดร.

] ---

บประมาณ 
,873 บาท 

124,999 

1,070,000 

1,208,056 

220,000 

400,000 

180,000 

200,000 

2,238,418 

240,000 

328,400 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  33 
 

 

 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวจิัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2556 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งส้ิน 109 เรื่อง จําแนกเป็น 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ จํานวน 
43 เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชรีายช่ือวารสารระดับชาติที่ 
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. จํานวน 19 เรือ่ง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน 
47 เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2556 จํานวน 155 เรือ่ง 
 
 ทั้งนี้ผลงานวจิัยของคณะเทคนคิการแพทย์ ไดม้ีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกตใ์ช้
งานในหนว่ยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ ได้แก่  

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

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

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research center)  
 หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)  
 หน่วยวิจยัโลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research 

Center) 
 ศูนย์วิจัยเพือ่ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for 

Molecular Imaging: CEMI) 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS) 
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคท่ีทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือ
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ คร้ังท่ี 2” 

21 - 22  มีนาคม  2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคธนาคารเลอืดในการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดี
และแอนติเจนหมู่เลือด คร้ังท่ี 6 

3-5 เมษายน 2556 

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก การให้คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ คร้ังท่ี ๔ เร่ือง “กรณีศึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ” 

15 - 17  พฤษภาคม  
2556 

ภาควิชารังสีเทคนิค 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐานการตรวจ MRI ตามความต้องการของบริษัทฟิลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

16 กันยายน-17 
พฤศจิกายน 2556 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้เคร่ืองมือประเมินทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ี 1” 

15-17 พฤษภาคม 2556 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Feeding, Eating and Swallowing Workshop: 
Assessment and Intervention”  

21-23 พฤษภาคม 2556 

อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติการทางคลนิิกกิจกรรมบําบัด 8-9 สิงหาคม 2556 
ภาควิชากายภาพบําบัด 
โครงการอบรม เร่ือง  “ แนวทางการประเมินความบกพร่องและการจัดการทางกายภาพบําบัด
ทรวงอกทางคลินิก” 

27–29 มีนาคม 2556 

โครงการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คลินิกกายภาพบําบัดผู้สูงอายุ 4 มิถุนายน 2556 
 
ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารทางเคมีคลินิก เรื่อง “Workshop 
on Clinical Chemistry Laboratory 
Improvement Tools” วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2555 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่

  

 

 

การประชุมวิชาการประจําปี 2555 จัดเมื่อ 12-14 
ธันวาคม 2555 
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โครงการ
เรื่อง การ
ระหว่างวั
ณ ห้องบ
เชียงใหม

 
การประช
และและ
วันท่ี 27 
ตะวัน เชี

 
การประช
การทดส
หมู่เลือด
ห้องบรร
การแพท

 
การอบรม
ทางกิจก
เรียนรู้ ชุ
17 พฤษ
เชียงใหม
 
การประช
Swallow
Interve
โรงแรมม

รประชุมเชิงปฏิบตัิ
รตรวจวินิจฉัยโร
วันพฤหัสบดีท่ี 25
บอลรูม โรงแรมอโ
ม ่

ชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการทางกายภ
– 28 มีนาคม 2

ชียงใหม ่

ชุมเชิงปฏิบัติการ
สอบปฏิกริิยาระห
 คร้ังที่ 6 ระหวา่
ยาย 2 (ช้ัน 12) 
ย์ มหาวทิยาลัยเ

มเชิงปฏิบตัิการเรื
รรมบําบดัสําหรั

ชุดการอบรมเชิงป
ภาคม 2556 ณ โ
ม ่

ชุมเชิงปฏิบัติการ
wing Worksho
ntion ระหว่างวั
มณีนาราคร อ.เมื

ตกิารทางโลหิตวิ
รคธาลสัซเีมียทา
5 ถึงวันศุกร์ท่ี 26
โมร่า ท่าแพ อําเ

ร แนวทางประเมิ
ภาพบาํบดัทรวง
556 ณ โรงแรม 

ร เรื่อง เทคนิคธน
หว่างแอนติบอดีแ
างวันท่ี 3-5 เมษา
อาคาร 12 ช้ัน ค
เชียงใหม ่

รื่อง การใช้เคร่ือ
รับเด็กท่ีมีความบ
ปฏิบัติการที่ 1 ร
โรงแรมมณนีารา

ร เรื่อง Feeding
p: Assessmen
วันท่ี 21-23 พฤษ
อง จ.เชียงใหม ่

วิทยา 
างห้องปฏิบตัิการ
6 ตุลาคม 2555 
เภอเมือง จังหวัด

มินการบกพร่อง
งอกทางคลินกิ 
เซ็นทารา ดวง

นาคารเลือดใน
และแอนติเจน
ายน 2556 ณ 
คณะเทคนิค

องมือประเมิน
บกพร่องทางการ
ระหวา่งวันท่ี 15-
าคร อ.เมือง จ.

g,Eating and 
nt and 
ษภาคม 2556 ณ

ร 

ร
-

 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  39 
 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกบั โครงการ The Programs 
for HIV Prevention and Treatment (PHPT) และ 
Institut de Recherche pour le Développement – 
IRD UMI จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี 
๒๕๕๖ เรื่อง “A Research for Primary and 
Secondary Prevention of HIV Associated 
Infections and Cancers in south East Asia” 
สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักศึกษา 
บุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ
ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอม็
เพรส จังหวัดเชียงใหม ่

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บรกิารวิชาการในรปูแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความกา้วหน้าด้านวทิยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมกีาํหนดตีพิมพเ์ผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการหอ้งสมุดเพือ่ให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่บคุคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เปน็ต้น 
 
2. หนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี ในการจัดทําหนังสือดงักล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บรษิัท ห้าง
ร้าน และจากผู้มีจิตศรทัธาที่ร่วมบริจาคทนุทรัพย์ในการดาํเนินการ หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจา่ยแก่
ประชาชนในวาระโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนรว่มกับศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์
คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการเป็นประจําทกุเดือน 
 
3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (ISSN 0125-
5347) เพือ่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบดั และ
กายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ๆ มีกําหนดการตีพิมพเ์ผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและ
กันยายน โดยในปัจจุบันวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหมไ่ด้รับการประเมินค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความ
วารสาร (Impact factor) ที่ระดับ 0.054 
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ศูนย์บริการ
 ศูนย์
อาศัยอํานาจต
เชียงใหม่ ในค
 1. เพ
ฝึกอบรมแก่บคุ
 2. เพ
และประสบกา
 3. ก
ตลอดจนการค
สอน ซึ่งจะก่อใ
 4. เพ
ไว้ในศูนย์เดยีว
 5. เพ
การแพทย์ รัง
ในภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัย 
 6. ก
ต่างๆ ทั้งภายใ
 7. ร
บุคลากร วัสดุ 
 ทั้งนี้
สถานพยาบาล
พ.ศ.2523 แล
 คณะ
เดียว เพื่อควา
ทางศูนย์บริกา
(Special test
ที่คณะเทคนิค
และแหล่งเครื่อ
การแพทย์คลินิ
 1. 
ครีอะตีนิน น้ํ
ตรวจหาร่องรอ
ซี เป็นต้น 
 2.  
กระดกู และ เ
 3. 
ความรู้สึกและ
รักษาคนป่วยห

MU Annual Rep

รเทคนิคการ
์บริการเทคนิค

ตามความในมา
ราวประชุมครั้
พื่อให้ศูนย์บรกิ
คคลภายนอก 
พื่อเพิ่มทักษะแ
ารณ์นี้สามารถ
การให้บรกิารท
ควบคุมคุณภาพ
ให้เกิดความเป็
พื่อรวบรวมงาน
วกัน เพื่อความ
พื่อให้บรกิารท
งสีเทคนิค กิจก

ตลอดจนให้บ
ทัง้ภาคเอกชน
การให้บรกิารนี้
ในและภายนอ
รายได้ส่วนหนึง่
ครุภัณฑ์ ทําให
้ศูนย์บริการเท
ลของทางราชก
ะที่แก้ไขเพิ่มเติ
ะเทคนิคการแพ
ามสะดวกรวดเ
ารฯ จะเน้น
t) เป็นการเพิม่
การแพทย์ มหี
องมือ ทีจ่ะช่
นกิ ได้เปิดใหบ้
คลินิกเทคนิคก
้าตาลในเลือด 
อยการติดเชื้อไ

คลินิกรังสีเทค
เอ็มอาร์ไอ (MR
คลินิกกิจกรรม

ะความสัมพันธ์ข
หรือ ผู้ที่มีความ

port 2013 

รแพทย์คลินิ
การแพทย์คลินิ

าตรา15(11) แ
ั้งที ่7/2534 เมื
การเทคนิคการ
 
และประสบกา
นําไปสอนนักศึ
างเทคนิคการแ
พห้องปฏิบัติกา
ปน็เลิศทางวิชา
นบริการและงา
มสะดวกรวดเรว็
ทางคลินิกของส
กรรมบําบัดและ
บรกิารแก่โรงพ
นและภาครัฐบา
นจ้ะนําไปสู่มาต
กมหาวิทยาลัย
งจากการให้บริ
หเ้กิดการปรับ
คนิคการแพทย
การ ตามนัยมา
ตมิ (อ้างถึงหนั
พทย ์มหาวทิย
รว็ในการให้บริ
นการบรกิารดา้
มทกัษะ และป
ห้องปฏิบัติการ
วยส่งเสริมให้อ

บริการทัง้ส้ิน 4 
การแพทย์ ให้
หมู่เลือด พา

ไวรสัเอชไอวี ต

คนิค ให้บรกิาร
RI) 
มบําบัด บรกิ
ของอวัยวะส่วน
มผิดปกตทิางส

ก คณะเทคน
นกิ คณะเทค
ห่งพระราชบญั
มื่อวนัที่ 19 ตลุ
รแพทย์คลินิก 

รณ์วิชาชีพแกค่
ศึกษาได้โดยตร
แพทย์คลินิก 
ารทางการแพท
การต่อไป 
านจัดการทางเ
วในการให้บรกิ
สาขาวิชาที่คณะ
ะกายภาพบําบั
ยาบาล สถา
าล  
ตรฐานของวิชาช
ยทั้งภาคเอกชน
การ จะท
ปรุงระบบงานใ
ย์คลินิก 
ตรา 4 แห่ง พ
ังสือกระทรวงก
าลัยเชียงใหม่ 
รกิารแก่ผู้มาใช้
านการตรวจสุข
ระสบการณ์ แ
รเป็นของตนเอ
อาจารย์ได้มีโอก
คลินิก ได้แก่ 
้บริการตรวจสุ
าหะโรคธาลัสซี
ตรวจติดตามผล

รถ่ายภาพเอกซ

การตรวจและให
นต่างๆ ของร
สมอง 

นิคการแพท
คนิคการแพทย์
ญญตัิมหาวิทยา
ลาคม 2534 โด

เป็นสถา

คณาจารยใ์นค
รง  
เป็นพื้นฐานไป

ทย์ อันจะนาํ

เทคนิคการแพ
การตลอดจนเกิ
ะรบัผิดชอบผลิ
บดัแกป่ระชาชน
บัน หน่วยงา

ชีพและความร
นและภาครัฐบ
ทําให้คณะพึ่งต
ในองค์การใหเ้

ได้รับการพิ
พระราชกฤษฎี
การคลัง ที่ กค
ได้รวบรวมงาน

ชบ้รกิาร ตลอด
ขภาพประจําปี 
แก่อาจารย์ทีร่บั
อง ก็จะเป็นแห
กาสทาํงานวิจัย

ขภาพทางห้อง
ซเีมียและเอนไซ
ลการรกัษาดว้ย

ซเรย ์ ตรวจอัล

ห้คําแนะนําทา
ร่างกาย การต

ทย์ มหาวิทย
 ์ มหาวิทยาลั
าลัยเชียงใหม่ 
ดยมีวัตถุประส
านที่ฝึกปฏิบัตขิ

ณะ ในการบริ

ปสู่การวจิัย, 
าไปสู่การพัฒนา

ทยค์ลินิกของค
กดิความคล่องต
ลิตบัณฑิต 
นทั่วๆ ไป โดย
าน องค์กรต่า

ร่วมมือระหว่าง
าล  
ตนเองได้มากขึ้น
เหมาะสมและค
พจิารณาอนุมตัิ
กาเงินสวัสดิกา

ค 0502/35254
นบริการต่างๆ 
ดจนความคล่อง

และการต
บผิดชอบในงาน
หล่งข้อมลู แห
ยได้มากย่ิงขึ้น 

งปฏิบัติการ เช
ซม์จีซิก พีดี เ
ยยาต้านไวรัสเ

ลตราซาวนด์ 

างกิจกรรมบําบ
ตรวจวดัความเ

ยาลัยเชียงให
ลัยเชียงใหม่ ไ
พ.ศ.2530 สภ
งค์ในการจัดตัง้
ของนักศึกษาแ

ริการแก่ประชา

การพัฒนาเทค
าปรับปรงุระบ

คณะในหน่วยง
ตวัในด้านการบ
ได้แก่ สา

ยเฉพาะอย่างยิ
างๆ ทั้งภายใน

งหน่วยงาน สถ

นกอ่ให้เกิดการ
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 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจบ็ปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟืน้ฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจน
การช่วยเหลือคนพิการ 
 
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประจําปีงบประมาณ 2556 
 ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการฯ ได้มกีารดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ  ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังตอ่ไปนี ้
 1. มุมมองด้านการเงิน  เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากงานบรกิารใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดงันี ้
  1.1 เปิดให้บริการเอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram) 
  1.2 เปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นมวลกระดกู (Bone Densitometry) 
  1.3 เปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฏิบัตกิารอณูชีววทิยา ได้แก ่ การตรวจวินิจฉัยไวรัส

เอชพีวี ( HPV DNA ) การตรวจวินิจฉัยวัณโรค (TB PCR) 
  1.4 เปิดให้บริการตรวจวินจิฉัยวินิจฉัยการตดิเชื้อวณัโรคด้วยวธิี Quantiferon Gold for  TB 
  1.5 เปิดให้บริการตรวจระดับวิตามนิดีในเลือด ด้วยเทคนิคเอชพีแอลซี (HPLC for Vitamin D 

level) 
  1.6 ส่งเสริมให้มีการให้บรกิารตรวจเคล่ือนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เคล่ือนที ่
  1.7 ส่งเสริมใช้มกีารใช้เครื่องประเมินและการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ควบคุม (Armeo รุ่น Spring) เพื่อการบรกิารผู้ป่วย ของคลินิกกิจกรรมบําบดั 
 2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน 
คุณภาพและการบรกิาร มีผลการดําเนินงานดงันี ้
  2.1 ห้องปฏิบัตกิารของอคลินิกเทคนิคการแพทย ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถทาง

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ ISO 15189  
  2.2 ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบตัิการวัณโรคดื้อยา จากสํานกังานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  (สปสช) 
  2.3 ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสําหรับหน่วยงานด้านการตรวจเอชไอวีเอดส์ ที่มีผลงานดีเด่น

ระดับประเทศ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช) 
  2.4 ปรับปรงุขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นจากผู้รับบรกิาร เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบรกิารแก้ไขความไม่พึงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ปรับปรงุและพัฒนาข้อมูลในเวบ็ไซต์ ใหถู้กตอ้งและทันสมัยอยู่เสมอ   
  2.6 พัฒนา facebook ให้เป็นเครื่องมือส่ือสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าเป็นสมาชิกของ facebook มากขึ้น 
  2.7 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพนัธ์งานของศูนยแ์ละเพิ่มช่องทาง

ในการติดตอ่ส่ือสารกับผู้รับบรกิาร 
  2.8 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรูก้บัผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไปรวมถงึเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการเช่น  จัดงาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 ขึน้ ในวันที ่ 12 สิงหาคม 2556 ณ 
ศูนย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อร์ต  ออกบูทประชาสัมพันธแ์ละให้บริการตรวจ
คัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูก  ณ อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว 21-23 ม.ิย.56 
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 3. 
บริการ มีผลกา
  

  

  

  

 4. 
เป็นมืออาชีพทั
เปล่ียนแปลงใน
  

  

  

  

 5. 
สอนได้ได้มีสถ
ให้บรกิารวิชาก
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2556 

3 
 

คม 2555 
าคม 
6 - 31 

ษภาคม 



44  AMS-CM

 

ส่วนหนึ่งของ

 
 

 

 
การให้บริการ
จัดพิมพ์แผ่นพั
 1. ป
 2. ป
 3. ขอ้
 4. ป
 5. พั
 6. ยดื
 7. กา
 8. นิ้
 9. กา
 10. ธ
 11. ก
 12. เ
 13. ไ
 14. ไ

 
 
 

MU Annual Rep

งงานบริการวิ

รวิชาการในรูป
พบัเผยแพร่ 28
วดหลัง 
วดเข่า 
อไหล่ติดแขง็ 
วดคอ 
งัผืดใต้ฝ่าเท้าอั
ดกล้ามเน้ือด้ว
ารออกกําลังกา
้วล็อค 
ารตรวจคล่ืนหั
ธาราบําบดั 
การทําอัลตราซ
เอก็ซเรย์ปอดดี
ไวรัสตับอักเสบ
ไวรัสตับอักเสบ

port 2013 

วิชาการแก่ชุม

 

 

 

ปแบบต่างๆ อา
 หัวเรือ่ง 
  
  
  
  
อกัเสบ  
ยตนเอง  
ายเพื่อเพิ่มควา
  

หวัใจ  
  
ซาวด์ช่องทอ้ง 
ดอีย่างไร  
บชนิด C  
บชนิด B  

 

มชนในรอบปี 

 

าท ิ

 
 
 
 
 
 

ามแข็งแรงของ
 
 
 
 
 
 
 

 2556 
บริการวิช
แม่กา๊ อ.
2556 

 
งานศูนย์
5 ณ ลาน
เชียงใหม

 
คลินิกกจิ
สําหรับเด็
บํารุง มีจํ

15. ไขมัน 
16. ไข้เลือดอ
17. แผ่นพับต
18. น้ําตาลใน
19. โรคติดต่อ
20. สารบ่งชีม้

งกล้ามเน้ือลําตั
22. Armeo T
23. กิจกรรมป้
24. คลินิกกิจก
25. พัฒนากา
26. สงสัยว่าเป็
27. ภาวะสมอ
28. เดก็ที่มกีา

ชาการชุมชน ครั้ง
สันป่าตอง จ.เชีย

บริการเทคนิคกา
นนิทรรศการเซ็น
ม ่เมื่อวันท่ี 12 สิง

จกรรมบาํบัดออก
ดก็ก่อนวยัเรียน ณ
จาํนวนเดก็เข้ารว่

อก 
รวจก่อนแตง่

นเลือดสะสม H
อทางเพศสัมพัน
มะเร็ง 
ตวั 21. ฮอร์โ
Therapy 
ปอ้งกันสมองเสื
กรรมบําบัด 
รลูกรัก 
ปน็เด็กสมาธิส้ัน
องเส่ือม 
ารพกพร่องทาง

งท่ี 7/2556 ณ เ
ยงใหม่ เมื่อวันท่ี 

ารแพทย์คลนิิกรกั
ทรลัแอร์พอร์ทพ
งหาคม 2556 

กใหบ้ริการคัดกรอ
ณ โรงเรียนช่องฟ้
มโครงการจํานวน

b A1C 
นธ ์

โมนไทรอยด์ 

ส่ือม  

นและมีภาวะอ

งการเรยีนรู้ LD

เทศบาลตําบล
7 กรกฎาคม 

กษส์ุขภาพ ครั้งที
พลาซ่า จ.

องพัฒนาการ
ฟา้ซินเซิงวาณิช
น 293 คน 

อยู่ไม่นิ่งหรอืไม่

D 

ท่ี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

พั
อนุรั
พันธกจิ
รักษ์ท

รายงานผลการ

จด้านก
รัพยา

รดาํเนินงานคณะ

การทํา
ากรธรร

ะเทคนิคการแพท

ผ
านุบํารุ
รมชาต

ทย์ มหาวิทยาลยั

ผลการ
รุงศิลป
ติและส

ัยเชียงใหม่ ประจ

รดําเนิ
ปวัฒน
ะส่ิงแว
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ผลการดํ
อนุรักษ์ท
 คณะ
ชาติและส่ิงแว
 1. ค
  1
ทุกๆ โอกาส 
ชุมชนในท้องถิ
  2
  3
  4
เทคนิคการแพ
  5
 
 2. ค
  1
  2
  3
  4
  5
 โดยใ
ด้านทํานุบํารงุ
บาตรในวันสํา
เรื่องศิลปวัฒน
ล้านนา รดน้ําด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MU Annual Rep

ําเนินงาน
ทรัพยากร
ะเทคนิคการแพ
ดล้อม โดยมีแ

คณะกรรมการส
1. สนับสนุนให
ทัง้โดยการดําเ
ถิน่ 
2. ดําเนินจัดกิ
3. กระตุ้นจิตสํ
4. ดําเนินการเ
พทย์ มหาวิทยา
5. ดําเนินงานต

คณะกรรมการอ
1. กําหนดนโย
2. ตรวจสอบ 
3. อนุรักษ์พลัง
4. ปลูกฝังจิตสํ
5. นําระบบคุณ
ในรอบปี 255
งศิลปวัฒนธรรม
คัญทางพระพทุ

นธรรมและวันส
ดาํหัวผู้อาวุโส 

port 2013 

นตามพนั
รธรรมชา
พทย์บริหารจัด
ต่งตั้งคณะทําง
ส่งเสริมศิลปวฒั
ห้บุคลากรทกุร
เนินงานร่วมกนั

จกรรมเพื่อให้ค
สํานึกของบุคลา
เพื่อให้ศิลปวฒั
าลัยเชียงใหม่ 
ตามที่ผู้บริหาร

อนุรักษ์พลังงา
ยบายการบริหา
ควบคุม ตามข้
งงานและพัฒน
สํานกึด้านอนุรัก
ณภาพมาตรฐา
56 ที่ผ่านมา
ม และอนุรกั
ทธศาสนาและ
สําคัญทางพระ
กิจกรรมรณรง

นธกิจด้าน
าติและสิง่
ดการกิจกรรม
งานที่เกี่ยวข้อง
ฒนธรรม ทําหน
ะดับของคณะ
นภายในคณะฯ

ความรู้ทางศิลป
ากรให้เกิดควา

ฒนธรรมอย่างน้

รเสนอแนะและ

นและจัดการสิ
ารจัดการและดู
้อ 1 ให้เป็นไป

นาจัดการส่ิงแว
กษ์ส่ิงแวดล้อม
นทางสิ่งแวดล้
าคณะกรรมการ
กษท์รัพยากรธร
วันสําคัญ การ
พทุธศาสนา 
งค์เพือ่การประ

นการทําน
งแวดล้อม
มทํานุบํารุงศิล
งขึ้น คือ 
น้าที ่
ฯ ได้มีส่วนร่ว
ฯ ร่วมกับทกุๆ 

ปวัฒนธรรมแก
ามรักศิลปวัฒน
น้อยประเภทใด

ะมอบหมาย 

ส่ิงแวดล้อม รับ
ดแูลด้านส่ิงแวด
ตามนโยบายที
วดล้อม  
มให้กับบุคลกร
ล้อมมาปรับใช้ใ
รทัง้สองชุดไดด้
รรมชาติและส่ิง
รถวายเทียนพร
ทอดผ้าป่า ถ

ะหยัดพลังงาน

นุบํารุงศิล
ม 
ปวัฒนธรรม แ

วมในการทํานุบ
คณะในมหาวิ

ก่บุคลากรคณะ
นธรรมของไทย
ดประเภทหนึ่ง 

บผิดชอบดําเนนิ
ดล้อมของคณะ
ทีก่ําหนดไว้  

และนักศึกษา 
ในคณะฯ 
ดําเนินการจัดกิ
งแวดล้อมหลา
รรษาและผ้าอา
ถวายผ้ากฐิน 
โครงการป่ันล

ลปวัฒนธ

และอนุรักษ์ทรั

บํารุงศิลปและว
วิทยาลัย และโ

ะฯ 
อย่างต่อเนื่องแ

เป็นเอกลั

นการเรื่องส่ิงแว
ะ  

 

กจิกรรมทีเ่กี่ยว
ยกิจกรรม เช
าบน้ําฝน การจั
อบรมภาษาแ
ด(โลก)รอ้น เป็

ธรรม 

รัพยากรธรรม

วัฒนธรรม ใน
โดยการร่วมกบั

และสม่ําเสมอ 
ลักษณ์ของคณะ

วดล้อมดังนี้  

วขอ้งกับภารกจิ
ช่น ทาํบุญตกั
จดับอรด์ความรู
และวรรณกรรม
ปน็ต้น 

-

น
บ

ะ

จ
ก
รู้
ม
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

พิธีทําบุญประจําปี 2555 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 29 ตุลาคม 2555 
เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2555 เพ่ือนําไป
ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ท่ีจําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2  พฤศจิกายน 2555 

พิธีทําบุญหอพักในกํากับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8  พฤศจิกายน  2555 
ประกวดกระทงเนื่องในประเพณีย่ีเป็ง ประจําปี 2555 27  พฤศจิกายน 2555 
การประกวดส้มตําเนื่องในประเพณีย่ีเป็ง ประจําปี 2555 27  พฤศจิกายน 2555 
โครงการ”อนุรักษ์ภาษาและเรียนรู้วิถีไทยผ่านสุนทรียะทางเสียงเพลง” 27  พฤศจิกายน 2555 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 4 ธันวาคม 2555 
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามโครงการคลายทุกข์สุขใจในลมหนาว” 9 ธันวาคม 2555 
“โครงการออมบุญสุขใจ ตามรอยพ่อ” จัดสร้างห้องน้ํา ห้องสุขาถวายแด่สถานปฏิบัติ
ธรรมพระนเรศ วัดพระธาตุผาเกิ้ง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

23 ธันวาคม 2555 

ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 2555 
”นิทรรศการอาเซียน” เสวนาสนุกกับภาษาอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม การแต่งกาย
และอาหารอาเซียน 

21 กุมภาพันธ์ 2556 

ร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส 19  เมษายน  2556 
ร่วมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส 22  เมษายน  2556 
ทําบุญพิธีเนื่องในวันเปิดอาคารเอนกประสงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 3 พฤษภาคม 2556 
ทําบุญภาควิชากจิกรรมบําบัด  ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยกิจกรรมบําบัด 3  มิถุนายน  2556 
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก 13 มิถุนายน 2556 
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 28 มิถุนายน 2556 
ทําบุญถวายเทียนพรรษา วัดท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19  กรกฎาคม 2556 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

9 สิงหาคม 2556 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันท่ีจัดกิจกรรม 
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์ ตลอดปีงบประมาณ 2556 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีรอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day” 19 มกราคม 2556 
เฝ้าระวังสร้างความตระหนักภาวะมลพิษทางอากาศ โดยติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กชนิดแสดงผลทันทีท่ีบริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าคณะเทคนิค
การแพทย์ 

มีนาคม 2556 

โครงการ AMS รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกป่าชายเลนซ่อมแซมแนวป่าเดิมท่ี
เสียหาย ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

25-28 เมษายน 2556 

วันกิจกรรมบําบัดรักความสะอาด 30 พฤษภาคม 2556 
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 

7 มิถุนายน 2556 

โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (กิจกรรมคลินิกมอเตอร์ไซค์สําหรับ
นักศึกษา) 

3 สิงหาคม 2556 

กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 4 สิงหาคม 2556 
โครงการปั่นลด (โลก) ร้อน : รณรงค์การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการออกกําลังกาย 29 สิงหาคม 2556 
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รายงานผลการ

ด้านก

 

รดาํเนินงานคณะ
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แล

ะเทคนิคการแพท

ผ
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ผลการดํ
 คณะ
ยกระดับมาตร
ให้สอดคล้องกั
โดยมีการแตง่ต
คณะอนุกรรมก
ประกันคุณภา
การประกันคุณ
มหาวิทยาลัยเ
ดังนี ้
 ตามแ

ตามแ
 ตามแ
 
ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิ
2. การผลิตบัณ
3. กิจกรรมกา
4. การวจิัย 
5. การบริการท
6. การทํานุบาํ
7. การบริหาร
8. การเงินและ
9. ระบบและก
เฉลี่ยรวมทุกตั
 
 นอก
ประจําปีงบปร
ประเมินตัวเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MU Annual Rep

ําเนินงาน
ะเทคนิคการแพ
รฐานคุณภาพก
กบัทิศทางการด
ตัง้คณะกรรมก
การด้านการป
พการศึกษาใน
ณภาพการศึกษ
ชยีงใหม่ เมื่อว

แนวทาง สกอ.
แนวทาง สมศ.
แนวทาง CMU

นระบบประกัน
องค

ณธิาน วัตถุประ
ณฑิต 
ารพัฒนานักศึก
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นด้านการ
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ระกันคุณภาพ
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กษา 

ก่สังคม 
วัฒนธรรม 
ร 

กนัคุณภาพ 
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ลการประเมิน
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
พอใช ้
ดี 
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ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย ์
รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

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

22.00 0.8670 

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

27.00 1.0597 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและให้บริการบน
ฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน (2 ตัวชี้วัด) 

6.00 0.3000 

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

3.00 0.1500 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย  
(4 ตัวชี้วัด) 

12.00 0.6000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ (6 ตัวชี้วัด) 

10.00 0.5000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ี
ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20.00 1.0000 

รวม 100.00 4.4767 
 

 
 

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่  
 1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเครง่ครัด ทัง้นี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตือน/เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทกุ 2 ปี 
ซึ่งในรอบการบริหารน้ีได้ดําเนนิการเมือ่วันที่ 10 กรกฎาคม 2555  
 2)  หลกัคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตอ้ง ดงีาม ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความด ี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ



โ

โ

ใ
โ

โ

52  AMS-CM

 

คณะฯ ด้านต่
ยินดีเป็นประจํ
 3)  ห
โดยบริหารงาน
มิติ (Accrual 
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โดยแต่งตัง้คณ
 ได้จดั
ดําเนินงานของ
ในรอบการบริ
โดยใช้แบบปร
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ต่างๆ โดยอา
ร่วมวางแผนแ
 ได้จดั
นําค่านิยมด้าน
 ได้จดั
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มกราคม 255
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อาคารฯ 7 ชัน้
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ศักยภาพที่เพยี
กิจหลักคือการ
 โดยใ
จัดกิจกรรมพัฒ
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บัณฑิตศึกษา 
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นระดับปริญญ

มีการแล

port 2013 

สัมพันธ์ผลงานข
กันยายน ทกุปี
ร่งใส คือบรหิา
มาณ การเงิน 
ล้องกับการบริห
กเกณฑ์การประ
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ละพัสดุของมห
ฏิบัติงานของบุ
กรทราบทั่วกัน 
ปลีะ 1 ค
มคิดเห็น ข้อเส
มถงึได้สํารวจค
นกันยายน 
ากรมีส่วนร่วมใ
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ณฑ์พงึรับ-พึงจ

จน ยุติธรรม 

กาสให้ผู้บริหา
ซกัถามขอ้ข้องใ
อการบรหิารงา

จัดการ และ ตั
และ/หรือคณะท

ยมของคณะฯ 
ผลตามค่านิยมน
นแบบอย่าง ต
aning Day เมื่
ระหว่างนัที่ 26
ณ วนอทุยาน

ปน็ต้น  
อคณะฯ สังคม 
ลเสียจากการตั

ะโยชน์สูงสุดแก
กรธรรมชาติให
ลังงานนครพิงค
วามร่วมมือกับ
ะ 12 ชั้น ณ 

ร บุคลากรแล
จกรรมครอบคล

สรรงบประมาณ
า มีนโยบายใ
นภาษาอังกฤษ

ษในกระบวนวิช
งประเทศที่มีคว

งานแสดงความ

บไดอ้ย่างชัดเจน
จ่ายลักษณะ 3

เป็นที่ยอมรับ

ารไดแ้จ้งผลการ
ใจในเรื่องต่างๆ
านของผู้บริหาร

ตดัสินใจในเรื่อง
ทํางาน โดยให

ซึง่ผู้บริหารได
นั้นให้มากขึ้น 
ตามค่านิยมของ
ื่อวันเสารท์ี่ 19
6-28 เมษายน

นแห่งชาตปิราณ

 ใส่ใจในปัญหา
ตดัสินใจของตน

ก่ส่วนรวม โดย
ห้สมบูรณ์ยัง่ยนื
ค์ เพื่อศึกษา
บคณะสถาปัตย
จุดชั้น 2 ของ

ละนักศึกษาให้มี
ลุมใน 3 พันธ

ณเงินรายได้เพื่อ
ให้มกีารจัดการ
ษอย่างนอ้ย 1
ชาสัมมนาระดับ
วามรว่มมือทาง

ม

น 
3 

บ 

ร
ๆ 
ร

ง
ห้

ด้

ง
9 
น 
ณ

า 
น 

ย
น 
า
-
ง

มี
ธ

อ
ร
1 
บ
ง



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  53 
 

 

วิชาการระหว่างกัน มีการปรับปรงุหลักสูตรระดับปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรแบบสองภาษา จัดทําหลักสูตร 
Communication Disorder ในระดับบัณฑิตศึกษาซึง่เป็นหลักสูตรที่มคีวามต้องการสูงใหเ้ป็นหลักสูตรแบบ
นานาชาติ นอกจากนั้นคณะยงัได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
(Working Scenario Training Program) 
 ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือขา่ยความรว่มมือต่างๆ 
ทั้งจากการขยายความร่วมมือกบัเครือข่ายที่มีอยู่เดิม และการแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบันวิชาการอื่นๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ภาควิชาเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยที่ University Sain Malaysia (INFORMM and the 
School of Health Sciences), University Kabangsaan Malaysia, National University of Singapore 
และ Nanyang Polytechnic, Singapore รวมทั้งยังมกีิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจยัจาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ 
 

 
 
 ในด้านการบรกิารวิชาการ คณะได้ให้นโยบายแกศู่นย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกในการพัฒนา
ห้องปฏิบัตกิารตรวจและวินิจฉัยทางการแพทยใ์ห้เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO15189 เพื่อยกระดับเป็นหอ้งฝึก
ปฏิบัติการทางคลินิกแก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในวันที ่22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายวิ
สิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อํานวยการศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก ไดเ้ป็นตัวแทนของศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับมอบใบประกาศรบัรองความสามารถห้องปฏิบัตกิารทาง
การแพทย์ ISO 15189 จากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ซึ่งต่อมาในช่วงวันที่ 22 กันยายน - 19 
ธันวาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้รบัเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์จากพม่า จํานวน 2 คน และฟินแลนด์ 
จํานวน 1 คน ให้เข้ามาฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการดงักล่าว โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากพม่าไดร้บัทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านโครงการมุ่งเป้าตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบตัิงานของส่วนงาน นอกจากนั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ยังไดจ้ัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาต่างๆ ซึง่เป็นแสดงให้เหน็ถึง
ศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเขา้สู่เวทีสากล เชน่ 

 การประชุมวิชาการนานาชาต ิ “The 2nd Annual International Meeting of The 
Society of Molecular Imaging of Thailand: From Preclinical Research to Clinical 
Application” วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 

 การประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี 2556เรื่อง “A Research for Primary and 
Secondary Prevention of HIV Associated Infections and Cancers in south East 
Asia” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2556 
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ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรทกุระดับของคณะอยา่งต่อเนือ่ง ทั้งในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพือ่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมามีการจดัทํา
แผนการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอตัรากําลังสายวชิาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารก็ไดม้กีารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไป
ถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การ
จัดทําสายตรงคณบดีและผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “ส่ือสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นตน้ 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดัขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย รวมถงึการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วจิัยหรอืการนําเสนอผลงานในทีป่ระชุมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2556 มี
บุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชมุ สัมมนา อบรมกับหนว่ยงานอื่นๆ ภายนอกทัง้หมดกว่า 1,000 
คน-ครั้ง 
 
ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

การอบรมเรือ่ง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย วิทยากร
โดย ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
2556  

  
การอบรมเรือ่ง "เทคนิคการสอนให้สนุก"  
โดย นายแพทย์วัชรพล ภูนวล  
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 

  
การอบรมเรือ่ง  
"การใช้ KC moodle ในการจัดการเรียนการสอน” 
วิทยากรโดยเจา้หน้าท่ีจาก สาํนักบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 
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อบรม เรือ่ง “โครงการอบรมการประมวลผลและจัดเก็บ
หมวดหมู่องค์ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อความสําเร็จใน
การยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (KM 
management)” 
1) เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร: KM as a 
research approach for success in grant 
application” โดย ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ จาก 
วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มช.  
2) เรื่อง “การเสวนาและปฏิบตัิการ KM: How to apply 
in research circumstances” โดย ผศ.สุภาวดี พุฒิ
หน่อย จาก ภาควชิากิจกรรมบําบดั  

  
โครงการอบรม เรือ่ง “การเขียนบทคัดย่อและบทความ
วิจัยเพื่อความสําเร็จในการตีพิมพผ์ลงานการศึกษาวิจัย
ในวารสารช้ันนําและงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต”ิ เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

  
การสัมมนาเรื่อง เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมพฒันางานวิจัย และดําเนนิการเกี่ยวกบั
งบประมาณโรคเอดส์ ประจาํปี 2556 เมื่อวันท่ี 23-24 
พฤษภาคม 2556 

 

การอบรมเรือ่ง การสร้างเครือข่ายและแสวงหาความ
ร่วมมือกับแหล่งทุน:แนะนําการให้ทุนสนบัสนนุการ
ศึกษาวิจัยโดยแหล่งทุนต่างๆ เมื่อวนัท่ี 12 มิถุนายน 
2556 วิทยากรโดย ศ.นพ.ดร.คม สคุนธสรรพ์ , คุณ
ธรรมนูญ น่วมอนงค์ , คุณปิยฉัตร ใคร้วานิช 

  
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการฯ ในหัวข้อ “จิตบริการ (Service 
Mind)” วิทยากรโดย คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ และ 
คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล จากสถาบัน THE RESULT ในวันท่ี 
30 กันยายน 2555  
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