รายงานผลการดดําเนินนงาน
คณะเทคนินิคการแพททย์ มหหาวิทยาลัยเชียงใใหม่
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สารคณบดี
หลังจากการก่อตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นเวลา 10 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้รับการประกาศก่อตั้งให้เป็นคณะลําดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จวบจนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดําเนินงานอย่างเป็น
ทางการมากว่า 37 ปีแล้ว บัดนี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น
ตามลําดับ สามารถปฏิบัตภิ ารกิจได้ครบถ้วนตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชาชีพออกไปรับใช้สังคม และพัฒนา
วิชาชีพขั้นสูงโดยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกให้มีศกั ยภาพสูงพร้อมสําหรับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จํานวนรวม 278 คน เป็นระดับปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 9 คน และปริญญาตรี 266 คน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 สามารถผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และสร้างความรู้ใหม่ให้กับวงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้งยังใช้ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจํานวนหลายโครงการ
ผลงานทั้งหลายเหล่านี้สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทสละเวลาของคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย ถึงแม้จะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณและบุคลากร แต่ทุกคน
มิได้ย่อท้อ ต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดตามนโยบายการทํางานแบบ “มืออาชีพ”
ดังนั้นจึงขอชื่นชมและขอบคุณในความร่วมมือที่ทกุ ฝ่ายได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ทุกภารกิจสําเร็จด้วยดี ดังผลงานที่
ปรากฎในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี)
คณบดี
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ประวัติความเป็นมา
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอด
ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็น
ผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มงุ่ เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสํานึก ในการ
ให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รูจ้ ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยั เพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี องตนเองและผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยั ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ และภารกิจ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรูค้ วามก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
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3. ใหห้บริการวิชากาารแก่สังคมทัว่ ไป
ไ เน้นชุมชนในชนบทภาคคเหนือที่ห่างไกกลความเจริญ และต้องการร
ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้
ว องกับสาขาวิชิ าชีพของคณ
ณะฯ รวมทังการให้
ง้
คําปรึกษาและฝึ
ก
กอบรรมทางวิชาการร
แก่บุคลากรทีเ่เกีย่ วข้อง
4. ทํานุบํารุงและธํธํารงไว้ซงึ่ ศิลปวัวัฒนธรรมและะเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและปประเทศไทย
5. ร่วมมือกับสถาบบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าาง ๆ เพื่อพัฒนาวิ
น ชาชีพ
6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถขของบุคลากร แและบริหารทรััพยากรของคณ
ณะฯ ให้เกิดปรระโยชน์สูงสุด
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นหลั
น กประกันกั บสังคมว่าการร
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณ
ณะฯ มีคุณภาพพ
8. พัฒนาศักยภาพพสู่คุณภาพมาตตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล
น
ค่านิยมคณะเททคนิคการแพททย์
AMSS-CMU
A หมายถึง Agility
M หมายถึง Meerit
S หมายถึง Soccial Responsibility
C หมายถึง Com
mpetency
M หมายถึง Moodel
U หมายถึง Unity
หรือใในภาคภาษาไททย คือ
ยืดหยุ่นคล่
ค องทันการณ์
ณ์ อภิบาลด้ด้วยคุณธรรม
สังคมตระหนักล้ลํา
เลิศสมรรรถนะประจักษ์งาน
พัฒนาเป็นแบบบอย่าง
ก่อแนวททางสร้างประสสาน
สสามัคคีหนึ่งใจปปาน
รวมกันพพร้อมน้อมนิยม
ประวัติความเเป็นมา
มหาวิวิทยาลัยเชียงใใหม่ เป็นมหหาวิทยาลัยทีต่ตัั้งขึ้นในส่วนภูมิมภิ าคเป็นแห่งแรกของประเท
แ
ทศไทย ตามม
นโยบายของรัฐั บาลและความต้องการของประชาชนในภภาคเหนือ ทีจ่ ะขยายโอกาสการศึกษาระดั ับอุดมศึกษาใหห้
กระจายออกสูสูท่ อ้ งถิ่น โดยไได้รบั อนุมัติให้จัจดตัง้ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 25033 และเริ่มเปิดทําการเรียนกาารสอนในเดือน
มิถุนายน พพ.ศ. 2507 และเพื่อตอบบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้
ล านวิทยาาศาสตร์สุขภาพพ ที่มคี วามรูรู้
ความสามารถเหมาะสมในกาารให้บริการด้านวิ
า ทยาศาสตรร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้
ร
องถิ
ง ่น มหาวิททยาลัยเชียงใหมม่
ร่วมกับคณะแพพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการรจัดตั้งภาควิชาาเทคนิคการแพพทย์ขนึ้ ในปี พ.ศ.
พ 2509และะได้รับอนุมัติให้ห
เป็นภาควิชาเมืมื่อปี พ.ศ. 25110 ต่อมาในปี พ.ศ.
พ 2512 คณ
ณะแพทยศาสตตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคคนิคการแพทยย์
จัดทําโครงการรจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทยย์ เพื่อรับผิดชชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิ
ต
ชาวิวิทยาศาสตร์สขุ ขภาพ ออกไปป
รองรับงานในเเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมติตั ใิ ห้เป็นคณะเททคนิคการแพททย์ ในปี พ.ศ. 2519
2
ลําดับช่วงเวลลาสําคัญที่เกีย่ วข้องกับคณะะเทคนิคการแพพทย์ โดยสังเขขปมีดังนี้ :
พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจั
โ
ดตังภาควิ
ง้
ชาเทคนินิคการแพทย์ คณะแพทยศาส
ค
สตร์ มหาวิทยาาลัย เชียงใหม่
พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คคณะแพทยศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจั
โ
ดตังคณะเทคนิ
ง้
คกการแพทย์ คณะะแพทยศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยยเชียงใหม่
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พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จดั ตั้ง
ภาควิชารังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา
และเห็นชอบให้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดคุณภาพในการ
บริหารองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาที่พงึ ประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและ
คณะ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการทีเ่ หมาะสมใน
การปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จึงได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิค
การแพทย์
ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551)
คณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่
1. สํานักงานคณะ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชารังสีเทคนิค
4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด
5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ
6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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แผนภูมิโครงสสร้างการบริหารงานคณะเท
า
คนิคการแพททย์
คณะกรรมการออํานวยการประจํา คณ
ณะ
คณบดี
รอองคณบดี
ผูชช่้ วยคณบดี

หัวหน้าาภาควิชา
ภาาควิชา
เทคนิคการแพทย์
- แขนงวิชาเคมีคลินนิิก
- แขนงวิชาจุลทรรศศนศาสตร์คลินิก
- แขนงวิชาจุลชีววิททยาคลินิ ก
- แขนงวิชาภูมคิ ุ้มกัน วิท ยาคลินิก
- แขนงวิชาวิทยาศาาสตร์การธนาคารเลืออด

หัวหน้างานน
งานบริ หารทัวไป
ั่

หัวหน้าภาควิชา
ช
ภาควิชา
กายภาพบําบัดั

หัววหน้างาน
งานบริ กาารการศึก ษาและ
พัฒนาคุณ
ณภาพนักศึกษา

หัวหน้า ภาาควิชา
ภาควิ ชา
กิจกรรมบบํา บัด

หัวหน้า งาน
งานการเงิ น
การคลังและพัสสดุ

คณะกรรรมการบริหารประจําาคณะ

หัวหน้าภาควิชา
ภาคควิชา
รังสีเทคนิ
ท ค

หัวหน้าสํา นักงานคณะ

ผู้อํานวยการ

สํานักงานคณะ

ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิค
- คลิน ิคเทคนิคการแพ
พทย์
- คลิน ิคกายภาพบําบัด
- คลิน ิคกิจกรรมบํา บัด
- คลิน ิครัง สีเทคนิค

หัวหน้างาน
งาน
นนโยบายและแผน
และประะกันคุณ ภาพการศึกษา
ษ

หัวหน้น้างาน
งานบริ หา รงานวิ จยั
และวิเทศศสัมพันธ์

ห้องสมุ
อ ด
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ปัญจะ กุลพงษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทศั น์ ฟู่เจริญ
กรรมการ

นายแพทย์ สมัย ศิรทิ องถาวร
กรรมการ
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นางนันทนาา ฉันทวิลาสวงศ์
กรรรมการ

ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.วาาสนา ศิริรังษี
กรรมมการและเลขาานุการ

รอองศาสตราจารรย์ ดร.ปรียานาาถ วงศ์จันทรร์
ผูช้ช่วยเลขานุการร
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชยั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์อทุ ุมมา มัฆะเนมี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร..สุภาพร ชินชัย
ผู้ช่วยยคณบดีฝ่ายบัณฑิ
ณ ตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจจารย์ ดร.เพื่อนนใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝายพั
่ ฒนาคุณภภาพนักศึกษา
และะศิษย์เก่าสัมพันนธ์
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หัวหน้าภาควิชาและผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด

นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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เลขานุการคณ
ณะเทคนิคกาารแพทย์ แลละหัวหน้างาน

เลขขานุการคณะเเทคนิคการแพพทย์

นางจริยา กาาทอง
หัววหน้างานบริหารทั
ห ่วไป

นางวัฒนาาฤดี เชี่ยวศิลปป์
หัวหน้
ว างานการเเงิน การคลังแและพัสดุ

นนายนพพร พววงสมบัติ
หัวหหน้างานนโยบาายและแผน
และปประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุธดา
ิ สิริกนั ทา
หัวหน้น้างานบริหารงงานวิจยั และวิเเทศสัมพันธ์

นางเตือนใใจ โพนสูง
หัวหน้างานบริการการศึ
ก
กษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ษ
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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/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์)
99
44.00
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
56
24.89
ลูกจ้างประจํา
19
8.44
พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน)
51
22.67
รวมทั้งสิ้น
225
100.00
*ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556

คณาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
เทคนิคการแพทย์

อาจารย์ : ตําแหน่งวิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
23
9
4
1

รวม

อาจารย์ : วุฒิการศึกษา
รวม
เอก
โท
ตรี

37

31

6

-

37

กายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด
รังสีเทคนิค

5
6
8

13
12
5

6
4
3

-

24
22
16

16
14
10

7
8
6

1
-

24
22
16

รวม

42

39

17

1

99

71

27

1

99

อาคารสถานที่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์มพี ื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย
อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น
3,115.40 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น
5,065.45 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
9,413.79 ตารางเมตร
อาคารธาราบําบัด
513 ตารางเมตร
อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะห้องเรียนทั้งหมดของชั้น 3)
อาคารอเนกประสงค์
489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกั ศึกษาและ
บุคลากรได้ใช้เป็นพื้นที่พกั ผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์
2. อาคารหอพักนักศึกษา และที่พักอาศัยของบุคลากร
อาคารหอพักนักศึกษา
2,693.20 ตารางเมตร
อาคารที่พกั สําหรับบุคลากร
30 ยูนติ
- บ้านเดี่ยว
5 หลัง
- บ้านแฝด
1 หลัง
- แฟลตแบบ 2 ห้องนอน
2 ยูนิต
- แฟลตแบบ 1 ห้องนอน
3 ยูนิต
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- เรือนแถถว 2 ชัน้
- เรือนแถถวชั้นเดียว
- บ้านเดียวจั
ย่ ดสรรรวม

2 ห้อง
7 ห้อง
10 ห้อง

งบประมาณ
ณ
คณะะเทคนิคการแพพทย์ ได้รับงบปประมาณสนับสสนุนการดําเนินงานของคณะ
น
ะในปีงบประมาาณ 2556 จากก
2 แหล่ง (จาากรายงานผลการปฏิบัติงานแและผลการใช้จจ่ายงบประมาณ
ณประจําไตรมาาสที่ 4 ปีงบปประมาณ พ.ศศ.
2556) คือ
1.) งบประมาณ
ณแผ่นดิน
รับจริงิ 90,799,8000.00 บาท
จ่ายจจริง 96,617,7725.98 บาท
คิดเป็นร้อยละ
อ 106.41**
*มีการปรั
า บเพิ่มงบบุคคลากรตามนโยบาายรัฐบาล จึงมีการโอนเงิ
า
นงบบุลคคากร
เข้ามาเพื่อจ่ายเพิม่ ตาม
ามนโยบายดังกล่าว
า

80,000,0000.00
60,000,0000.00

90,799,800.00

100,000,0000.00

96,617,725.98

120,000,0000.00

คิดเป็นร้อยละ
อ 68.20

80,6 ,6 6.38
80,614,646.38

รับจริงิ 118,199,6600.00 บาท
จ่ายจจริง 80,614,6646.38 บาท

118,199,600.00

2.) งบประมาณ
ณเงินรายได้

40,000,0000.00
20,000,0000.00
งบประมาณ
ณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายไดด้

ได้รับ
ใช้จริง
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สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2547-2556
ปีงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
2547
64,735,900
5,706,400
2548
84,116,400
18,471,200
2549
85,096,000
22,688,700
2550
69,591,200
14,959,500
2551
70,530,900
18,956,500
2552
83,695,300
26,530,200
2553*
77,403,400
103,693,400
2554*
90,673,800
104,097,600
2555*
89,307,700
104,379,900
2556*
90,799,800
118,199,600

ใช้จริง
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
90,329,526.93
84,486,733.62
70,003,275.77
66,889,192.82
80,954,430.99
80,329,060.32
91,168,328.74
87,513,913.25
96,617,725.98

13,578,261.65
16,139,812.53
11,977,354.26
12,002,435.11
14,378,668.46
88,040,622.23
80,331,226.71
80,216571.20
80,614,646.38

*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะเทคนิคการแพทย์ยงั ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
พิเศษจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. โครงการมุ่งสูก่ ารเป็นผู้นําทางวิชาการด้านสหเวชศาสตร์ในอาเซียน จํานวนเงิน 720,000.- บาท
2. โครงการทุนฝึกอบรมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ ารให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาล หรือนักศึกษาในหลักสูตีรเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของ
ประเทศพม่า จํานวน 2 ทุน จํานวนเงิน 90,000.- บาท
3. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อาํ เภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ ยืน เรื่อง การสํารวจและแก้ไขปัญหา
ภาวะโลหิตจางในเด็กพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" งบประมาณ จํานวน 100,000.- บาท
4. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อาํ เภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ ยืน เรื่อง การสร้างส้วมซึมประจํา
บ้านร่วมกับชุมชน งบประมาณ 350,000.- บาท
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ผลงานเด่นนในรอบปี
บุคลากรที่ได้รรัับรางวัลนักวิจัยดีเด่นหรือผลงานเด่
ผ
นประะจําปีงบประมมาณ 2556
บุคลาากร
ผศ.สุชาติ เกียรติติวฒ
ั นเจริญ

ผลงงาน

ผศ.ดร. ดลรวี ลีลลารุ่งระยับ

เครื่องวัดปริมาณ
ณฝุน่ ละออง
ขนาดเล็กในอากาศชนิด
แสดงผลทันที
หญ้าหมอน้อยงงดบุหรี่

รศ. กรกฎ เห็นแสงวิไล

ปัสสาวะเล็ด

ศ.ดร.วัชระ กสิณ
ณฤกษ์

ผลงานเรื่อง "วิธีธกี ารตรวจหา
โปรตีน NS1 ขอองไวรัสเด็งกี่ที่
แยกซีโรทัยป์ได้ทันที"

อ.ดร.ธนวรรณ สสําลีรัตน์

ได้รับเชิญให้เข้าร่
า วม New
Investigators and
Trainees Worrkshop และ
the 20th Confference on
Retroviruses and
Opportunisticc Infections
(CROI2013)
“การวิเคราะห์ระดั
ร บโมเลกุล
ของโปรตีนที่มความสาคั
คี
ญต่อ
การเคลือ่ นที่ของเชื
อ ้อ
แบคทีเรีย Burkkholderia
species โดยอาาศัยโปรตีน
actin ในเซลล์ร่รางกาย”

อ.ดร.ชญาดา สิททธิเดช

รางวัลที
ล ่ได้รบั
รางวัลผลงานปประดิษฐ์คิดค้น
ประจําปี ๒๕๕๕๖

สถาบันที ่มอบรางวัล
และวัวันที่ได้รับ
สภาวิจัยแห่งงชาติ

รางวัลผลงานดีดีเด่นประจําปี
2556

สํานักงานพัฒฒนาวิทยาศาสตร์ร์
และเทคโนโลลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
ผลงานเด่นจากก สสส. ให้
สํานักงานกอองทุนสนับสนุน
นําเสนอในงานนประชุมวิชาการ การสร้างเสริมมสุขภาพ (สสส.))
ระดับนานาชาาติ
รางวัลสภาวิจยแห่
ัย งชาติ :
สภาวิจัยแห่งงชาติ
รางวัลผลงานปประดิษฐ์คิดค้น
ประจําปี 25566 ในสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ก
รางวัล
ประกาศเกียรติติคุณ
Internationaal Scholars
ประเทศสหรัรัฐ อเมริกา

รางวัลวิทยานิพนธ์
พ ระดับดี
สภาวิจัยแห่งงชาติ
ประจําปี 2555
2
ในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ก
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อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รบั รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2556
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

สถาบันที่มอบรางวัล
และวันที่ได้รับ
คณะเทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รางวัล Popular Vote การนําเสนอ
นศ. ดารารัตน์ เบญจ
11-13 ธ. ค. 2556 ในงาน
ผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง
บุญญานุภาพ (นศ. ป. โท
Physiological Responses Following ประชุมวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
เทคนิคการแพทย์
Therapeutic Sequence of Hot
และการออกกําลังกาย)
Pack and Ultrasound over
Myofascial Trigger Points of Upper
Trapezius
บัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รางวัลนําเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง
นศ. ดารารัตน์ เบญจ
20 ธ.ค. 2556 ในงาน
Intrarater reliability of
บุญญานุภาพ (นศ. ป. โท
ประชุมวิชาการนานาชาติ
physiological measurements on
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
latent myofascial trigger point of International Graduate
และการออกกําลังกาย)
Reserch Conference
upper trapezius muscle.
(iGRC 2013)
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
นายวุฒิชัย คําดวง รหัส
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก
ประจําตัว 501151009
ปีการศึกษา 2556 เรื่อง การวิเคราะห์
นักศึกษาปริญญาเอก
ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
ชนิดบีที่กลายพันธุใ์ นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับ
การแพทย์
อักเสบชนิดบีร่วมกับไวรัสเอชไอวี-1 ใน
ประเทศไทย
นางสาวเบญจมาศ สุระเดช ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่
รหัสประจําตัว 521131005
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รางวัลที่ได้รบั

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ระดับ
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 เรื่อง
การระบุชนิดและลักษณะของโปรตีนใน
มนุษย์ที่ทําปฏิกิรยิ าโพลีโคลนอล
แอนติบอดีซีเอ็ม 5 ที่จาํ เพาะต่อโปรตีน
ต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู

บัณฑิตวิทยาลัย
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อาจารย์ที่ปปรึกษาของนันักศึกษาที่ได้ดรับรางวัลผผลงานวิจัยดีเด่น ประจํจําปีงบประมมาณ 2556
จากหน่วยงงานภายนอกกมหาวิทยาลัยเชียงใหมม่
นักศึกษา
ดร.สาวิตรี นะงอลา
ญา
นศ.ระดับปริญญ
เอก สาขา
วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์

นส.วรรณนิษา คํา
อ้ายกาวิน

ผลงาน

อาจารรย์ที่ปรึกษา

จากผลงงาน เรื่อง
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
Ankyrinn: a designed
artificiaal scaffold
proteinn for using as
novel protein-based
antiviraal targeted to
the cappsid domain of
o
HIV-1 Gag
G
polyprotein
จากการรนําเสนอ thesiss ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
propossal

นายรัฐพร บุญสสุทธิ์
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขารังสี
เทคนิค

โครงการ “2013
Internaational
Compeetition Day
(ICD) foor RT
Studennts”

อ.ดร.สมพงษษ์ ศรีบุรี
ผศ.จิตติพร เขียนประสิทธิ์
รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี

น.ส.ทิภัทราพร
พานิช นักศึกษาา
ระดับปริญญาโทท
สาขาเทคนิค
การแพทย์

จากการรนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์
พ
ด้วยโปสสเตอร์

อ.ดร.ณัฐจีรรา อินต๊ะใส

นายสมโภช เสารร์อิน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขขา
วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์

จากการรนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์
พ
ด้วยโปสสเตอร์

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

รางวัลที่ได้รัรบั
Poster ดีเด่น

Young
Scientist
Award
รางวัล อันดับ
3 ประเภท
บุคคล ในการ
แข่งขัน
ถ่ายภาพทาง
รังสีเทคนิค
รางวัล Traveel
Fellowship

รางวัลยอด
เยี่ยม อันดับ 1
MSD Youngg
Investigatorr
Research
Awards สาขขา
Immunologgy

สถาบันนที่มอบรางวัล
และะวันที่ได้รับ
งานประชุมมมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งช าติ เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคมม 2556

บริษัท Meerck Millipore
จํากัด
Central TTaiwan
Universitty of Science
and Techhnology
ประเทศไต้ต้หวัน ระหว่าง
วันที่ 15--17 พฤศจิกายนน
2556
การประชุม 6th
Internatioonal
Singaporre Symposium
of Immuunology ที่
ประเทศสิงงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ ๕-๖๖ มิถุนายน
๒๕๕๖
สถาบันสมมาคมโรคภูมิแพ้
โรคหืดและะวิทยาภูมิคุ้มกัน
แห่งประเททศไทย
เดือนเมษาายน 2556
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ผลการ
ผ รดําเนินินงานน
พันธกิ
น จดด้านกาารจัดการเรี
ก รียนกาารสอนน
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ผลการดํําเนินงานนตามพันธกิ
น จด้านนการจัดการเรี
ก ยนการสอนน
หลักสูตรที่เปิดดสอนในคณะเทคนิคการแพพทย์ในปัจจุบัน
ระดับปริญญาาตรี (วิทยาศาาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาาวิชาเทคนิคกาารแพทย์
สาขาาวิชารังสีเทคนินิค
สาขาาวิชากิจกรรมบบําบัด
สาขาาวิชากายภาพบบําบัด
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ
 ระดับั ปริญญาโท
สาขาาวิชาเทคนิคกาารแพทย์
สาขาาวิชาวิทยาศาสสตร์การเคลื่อนไหวและการอ
น
ออกกําลังกาย
สาขาาวิชาวิทยาศาสสตร์รังสีการแพพทย์
สาขาาวิชากิจกรรมบบําบัด
 ระดับั ปริญญาเอก
สาขาาวิชาวิทยาศาสสตร์ชีวการแพททย์ แบบ 1.1
แบบ 1.2

จํานวนหนน่วยกิตรวม 1447 หน่วยกิต
จํานวนหนน่วยกิตรวม 1449 หน่วยกิต
จํานวนหนน่วยกิตรวม 1442 หน่วยกิต
จํานวนหนน่วยกิตรวม 1445 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 366 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 366 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 366 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 377 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 488 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 722 หน่วยกิต

โดยหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคคนิคการแพทยย์ กิจกรรมบําบับด กายภาพบํบําบัด หลักสูตร
วิทยาศาสตรมมหาบัณฑิตสาชชาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่ออนไหวและกาารออกกําลังกาาย และหลักสูตตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยยาศาสตร์ชีวกาารแพทย์ ได้ผานความเห็
่า
นชออบและรับรองงหลักสูตรจากสสํานักงานคณะะกรรมการการร
อุดมศึกษา (สกกอ.) แล้ว ส่วนหลั
น กสูตรอื่นๆ ที่เหลือก็ได้รับ ความเห็นชออบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงงใหม่แล้ว และะ
อยู่ในระหว่างกการพิจารณารัับรองจากสํานัักงานคณะกรรรมการการอุดมศึ
ม กษา
นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 25566 คณะฯ แผนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอี ก 1 สาขา คือ
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหหมาย (Comm
munication Disorder) ซึ่งในช่วงทีที่ ผ่านมาได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกลล่าว ทั้งจากในและต่างประเททศมาร่วมยกร่างหลักสูตรเบืองต้
้อ นแล้ว
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จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 รวมทัง้ สิ้น 1,290 คน
สาขาวิชา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
ระดับปริญญาตรี
304
291
สาขาเทคนิคการแพทย์
101
91
สาขากายภาพบําบัด
67
79
สาขากิจกรรมบําบัด
78
62
สาขารังสีเทคนิค
58
59
ระดับปริญญาโท
22
27
สาขาเทคนิคการแพทย์
9
7
สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
1
9
และการออกกําลังกาย
สาขากิจกรรมบําบัด
10
8
สาขาวิทยาศาสตร์รงั สีการแพทย์
2
3
ระดับปริญญาเอก
3
7
วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์
3
7

ชั้นปีที่ 3
285
99
89
47
50
17
7
5

ชั้นปีที่ 4
292
88
85
60
59
20
7
3

รวมทัง้ สิ้น
1,172
379
320
247
226
86
30
18

4
1
6
6

5
5
16
16

27
11
32
32

* ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2556

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดั กิจกรรม โครงการต่างๆดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day)
โครงการอบรมภาษาอาเซียนให้นักศึกษา : งานสัปดาห์อาเซียน
คัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรอบด้าน ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่นด้านจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คัดกรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณโรคสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะ
ปฏิบัติงาน” สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

วันที่จัดกิจกรรม
26 ม.ค. 56
21 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
16-19 ก.ค. 56
28 ก.ค. 56
28 ก.ค. 56
ต.ค.55-ก.ย.56
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ

วันที่จัดกิจกกรรม

ภาควิชาเทคนินิคการแพทย์
การเตรียมสอบบใบประกอบวิชาชี
ช พ
โครงการกิจกรรรมส่งเสริมภาษษาอังกฤษนักศึกษา
ก
ค่ายอาสาและะพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
รําลึกพระคุณครู
ภาควิชารังสีเเทคนิค
โครงการรังสีเททคนิคสัมพันธ์
อบรมคุณธรรมม จริยธรรม สําหรั
า บนักศึกษารัรังสีเทคนิค
โครงการสนับสนุนเข้าร่วมปรระชุมวิชาการขอองคณะ สําหรับ นักศึกษาปริญญาตรี
ญ และ
บัณฑิตศึกษา
โครงการ อบรมภาษาอังกฤษษสําหรับนักศึกษารั
ษ งสีเทคนิคชั้ นปีที่ ๔
โครงการปัจฉิมมนิเทศ/เลี้ยงอําลานั
า กศึกษาปี 4
เปิดประสบกาารณ์นักรังสี ร่วมสํ
ม านึกดีรักษ์สงแวดล้
ิ่ง อม
โครงการสอนเสริมวิชาชีพรังสีเทคนิคให้แก่นันกั ศึกษารังสีเทคคนิคชั้นปีที่ 4
โครงการนักศึกษารังสีเทคนิครวมใจรํ
ค
าลึกพรระคุณครูบาอาจจารย์ (พิธีไหว้ครู)
โครงการสร้างงความเข้าใจเพื่อเตรี
อ ยมความพร้อมสู่วิชาชีพรังงสีเทคนิค
โครงการสานสสัมพันธ์พี่น้องรังสี
ง เทคนิค
ภาควิชากิจกรรรมบําบัด
โครงการแลกเเปลี่ยนและศึกษาดู
ษ งานนอกสถานที่ของนักศึก ษาระดับปริญญาตรี
ญ และ
บัณฑิตศึกษา
ภาควิชากายภภาพบําบัด
โครงการ "น้อมรําลึกพระคุณครู
ณ กายภาพบําบับด มช. ปีการศึศึกษา 2556"
โครงการเตรียยมความพร้อมสําหรับการสอบใใบประกอบวิชาาชีพ
โครงการ "เด็ก PT กล้าดี"
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมส่งมออบงานสโมสร บศ.
บ และ QA"โคครงการบทบาทนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตต่อการประกันคุณภาพของคณะ"
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บศ.
กิจกรรมรับน้ออง บศ. "การเรียนระดั
ย บบัณฑิตศึ
ต กษา : เป้าหมมายที่ท้าท้ายแลละ งานสาน
สัมพันธ์นักศึกกษาบัณฑิตศึกษา"
ษ

6 ม.ค. 56
เม.ย.-ก.ค.56
เ
15
1 ก.ย. 56
13
1 มิ.ย. 56
1-2
1 ธ.ค.55
8-9
8 ธ.ค. 55
12-14
1 ธ.ค.55
7-8
7 ก.พ. 56
16
1 ก.พ. 56
19-23
1 มี.ค 56
พ.ค.56
พ
13
1 มิ.ย.56
24-25
2 ส.ค.56
31
3 สค – 1 กย 56
16-25
1 มิ.ย. 56
มิ.ย.56
ม.ค.-เม.ย.56
ม
ก.ค.-ธ.ค.55
ก
29
2 มี.ค. 56
31
3 พ.ค.56
14
1 ก.ย. 56

ภาพกิจกรรมมส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริริมหลักสูตรเพืพื่อการพัฒนาาและส่งเสริมนันกศึกษา
อบรมเพือให้
่อ ความรู้แก่นกศึ
กั กษากิจกรรมบบําบัด เรื่อง
“กรอบคความรู้การนําสัตว์มาช่วยในการบบําบัดและการ
ใช้ช้างบําบั
า ด สําหรับบุคคลออทิสติก” ในนวันที่ 12
ตุลาคม 2555
2 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังงหวัดลําปาง โดย
การสนับสนุนจากมูลนิธิไทรแองเกิ
ท
้ล เอเล เฟน และโรงแรมม
อนันตรา โกล์ดเด้น ไทรแแองเกิ้ล
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งานวันวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดเป็นประจําทุกปี สําหรับครั้งที1่ 4
จัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เรื่อง
“ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติด
เชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมือ่
สงสัยว่าได้รบั เชื้อเอชไอวีขณะปฏิบตั ิงาน” วันอาทิตย์ที่
28 กรกฎาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 จัดเมื่อ
11 กันยายน 2556

งานมัชฉิมนิเทศ ประจําปี 2555 จัดเมื่อ 3 พฤศจิกายน
2555

กิจกรรมสานสัมพันธ์ สูก่ ารประกันคุณภาพ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดเมื่อ 11 มกราคม 2556

วันปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 จัดเมื่อ 16
กุมภาพันธ์ 2556
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วันอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินกั ศึกษษา ประจําปี
การศึกษา
ษ 2555 จัดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 22556

ผลงานของงนักศึกษาทีได้
ไ่ รับการยกกย่องประกาาศเกียรติคณ
ุ
ในปีกการศึกษา 25556 นักศึกษาาสังกัดคณะเท คนิคการแพทยย์ ได้รับการยกย่องประกาศศเกียรติคุณจากก
หลายหน่วยงาานทั้งภายในแลละภายนอก ดังนี
ง ้
1. ราางวัล MT Besst All Aroundd นายสิทธิชัย กํามะหยี่เงิน รหัสประจําตัว 5311100994 GPA. 3.500
อาจารย์ที่ปรึกกษา อาจารย์ ดร.
ด ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
2. ราางวัล OT Besst All Arounnd นางสาวเบญญจรัตน์ จันทร์
ท ผ่อง รหัสประจํ
ป าตัว 531 110144 GPAA.
3.36 อาจารย์ททีป่ รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารยย์บุษบงกช เชชวงเชาว์
3. รางวัล RT Besst All Around นางสาวกชกกร พันธวงค์ รหัสประจําตัตว 5311101881 GPA. 3.788
อาจารย์ที่ปรึกกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติ ติพร เขียนประะสิทธิ์
4. รางวัล PT Besst All Arounnd นายนนทนันัตถ์ สถาพร รหัสประจําตัว 5311102880 GPA. 3.188
อาจารย์ที่ปรึกกษา อาจารย์อารยา
า ญาณกาาย

ทุนการศึกษษา
คณะะเทคนิคการแพพทย์ได้จัดสรรททุนการศึกษาจจากแหล่งทุนต่างๆ
า
ได้แก่ งบประมาณณเงินรายได้ของง
คณะฯ เงินบริจาคจากจากบริษัทห้างร้าน มูลนิธิ ศิษษย์เก่าและผู้มีจตศรั
ิ ทธา คณ
ณะกรรมการพิจจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
ษ ประกอบด้วยผู
ว ้แทนจากทุทุกสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรรมการ และมีมีเจ้าหน้าที่จากก
หน่วยกิจการนันักศึกษาคณะฯฯ ทําหน้าทีเ่ ป็นผู
น ้ประสานงานนในการจัดสรรรทุนสนับสนุนนันกศึกษา ซึ่งในนปี 2556 คณะะ
เทคนิคการแพพทย์ได้จดั สรรงงบประมาณและสนับสนุนการรแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษาสํ
ษ าหรับนักศึ กษา ดังนี้
ทุนการศึกษา
ษ
จํานววนทุน
1. ทุนสนับสนนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบป
ด
ระมาณเงินราายได้คณะเทคนินิคการแพทย์
1.1 ททุนขาดแคลน
25
2
1.2 ททุนฝึกงานนอกกสถานที่สําหรัับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
39
3
ททุนฝึกงานนอกกสถานที่สําหรัับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
26
2
1.3 ททุนสนับสนุนการทํางาน
1006
1.4 ททุนอาหารกลางวัน
4
2. ทุนอุดหนุนนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
2.1 ททุนการศึกษาขของหน่วยงานภภายนอก/เงินบบริจาค
12
1

จจํานวนเงิน
215,000
107,600
56,700
63,840
15,000
139,800
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กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยคณะฯจะ
พิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป

ภาวะการหางานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2555 (ณ มีนาคม 2556) ที่มารายงานตัวเพือ่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 (23 มกราคม 2557) มี
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทัง้ สิ้น 271 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ สิ้น 278
คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทงั้ สิ้น 259 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 266 คน
ปรากฏข้อมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
กําลังหา
ประกอบ
ทํางาน (%) ศึกษาต่อ (%)
รวม
งานทํา อาชีพอิสระ
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

70 (75.27)
46 (93.88)
47 (88.68)
45 (70.31)
208 (80.31)

15 (16.13)
2 (4.08)
4 (7.55)
8 (12.50)
29 (11.20)

7 (7.53)
1 (2.04)
1 (1.89)
11 (17.19)
20 (7.72)

1 (1.07)
1 (1.89)
2 (0.77)

93
49
53
64
259

ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ ํางานในภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตที่มีงานทํา
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
รวมทุกสาขาวิชา

จํานวน
71
46
48
45
210

%
100
100
100
100
100

หน่วยงานภาครัฐ
/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน
%
35
49.30
21
45.65
21
43.75
14
31.11
91
43.33

*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html

หน่วยงานภาคเอกชน
/เจ้าของกิจการ
จํานวน
%
36
50.70
25
54.35
27
56.25
31
68.89
119
56.67
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ผลการ
ผ รดําเนินินงานน
พันธกิ
น จด้านกาารวิจยั
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ผลการดํําเนินงานนตามพันธกิ
น จด้านนการวิจยั
คณะะเทคนิคการแพพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ
ง
25556 จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ เป็นจํานวนนเงิน 989,9000 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้
น
คณะฯ
22.1 สําหรับคณ
ณาจารย์และบุคลากร
ค
21 โครรงการ เป็นจํานวนเงิ
น น 783,351 บาท
22.2 สําหรับบัณฑิ
ณ ตศึกษา 19 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 4331,290 บาท
3. งบประมาณจากกมหาวิทยาลัยเชี
ย ยงใหม่ 12 โโครงการ เป็นจํจานวนเงิน 3,4460,398 บาท
4. งบประมาณจากกหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 338 โครงการ เป็ป็นจํานวนเงิน 29,998,781 บบาท
รวมไได้รับทุนสนับสนุ
ส นงานวิจัยทังสิ
ง้ ้น 35,663,7720 บาท
งบประมาณแผ่นดิ น งบประมาณ
ณเงินรายได้
989,900
9
, 3%
%
1,214,6641 , 3%

งบประมาณณ
มหาวิ
ม ทยาลัยเชียยงใหม่
3,460,398 , 10%

งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
อื่นๆ, 29,998,781 ,
84%

โครงการวิจัย / ผู้ประสานงาานโครงการวิจยโดยจํ
ยั
าแนกตาามแหล่งงบประะมาณและภาควิชิ า
งบบประมาณ
งบประมาณ
ณแผ่นดิน
ภาควิ
ภ ชาเทคนิคการแพทย์
1 โครงการ เป็นทุ
น นวิจัย 989,,000 บาท
การศึกษาคุณลักกษณะทางชีวเคมีมีและบทบาทของเฮพาแรนซัลลเฟต โปรติโอกลลัยแคนชนิดใหมม่บน
989,900
ว
ผิวเซลล์เม็ดเลือดดขาวชนิดกรานูนโลซัยท์ในการพัพัฒนาและแก่ตวั วของเซลล์ (รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์
จัันทร์)
งบประมาาณเงินรายได้คณ
ณะเทคนิคการแแพทย์
ภาควิ
ภ ชาเทคนิคการแพทย์
7 โครงการ เป็นทุ
น นวิจัย 335,,000 บาท
กลไกระดับโมเลกกุลของโพรพอลิลิสในการเหนี่ยวนํ
ว าให้เกิดเซลล์ ์ตายแบบอะพออพโทซิสในเนื้อ
35,000
Canida
C
albicans (ผศ.ดร.ขจรรศักดิ์ ตระกูลพััว, อ.ดร.บดินทรร์ บุตรอินทร์, นายสุ
น ดใจ ปาวิชัย)
การเฝ้าระวังการรติดเชื้อ และการสํารวจภาวะภูมิคุ้มกันและกา รเป็นพาหะของงไวรัสตับอักเสบบ ชนิด
50,000
บี ในนักศึกษาคณ
ณะเทคนิคการแแพทย์ ปีการศึกษา 2555 (อ.ดรร.เนตรดาว คงใใหญ่, ผศ.ดร.วาสนา ศิ
ริรัรงษี, อ.ดร.ธนววรรณ สําลีรัตน์, ดร.วุฒิชัย คําดวง)
ด
การตรวจหา diffferentiation marker
m
ในเซลลล์ต้นกําเนิดจาก เนื้อเยื่อไขมันเมืมื่อเลี้ยงบนวัสดุทีท่มี
50,000
ส่วนผสมของไฮโดรเจนกับแคลเเซียมฟอสเฟตโดดยวิธี Relativee Quantitativee real time RTT-PCR
ย
ชูชีพ, อ.ดร.ศุ
อ ภวัชร สิง ห์ทอง)
(ออ.ดร.ฟ้าใส คันธธวงศ์, อ.ดร.กันยามาส
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
50,000
การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ณ อบต.
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, อ.ดร.ปิยะวรรณ
บุญโพธิ์)
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทํา Confronting PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Mycobacterium
50,000
tuberculosis (อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, ผศ.ดร.สุชาติ ปันจัยสีห์, อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต, นายบุญ
ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์)
วิธีการใหม่ในการปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเติมด้วยวิธีการทดลองแบบ factorial experiment
50,000
ร่วม เพื่อใช้ในการเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli เพื่อเลี้ยงเชื้อแบบ High cell density (อ.ดร.
บดินทร์ บุตรอินทร์, ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว, นายสุดใจ ปาวิชัย)
50,000
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ก๊า
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (อ.ดร.จินตนา ยาโนละ, รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ, รศ.ดร.
ปรียานาถ วงศ์จันทร์)
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 98,451 บาท
การเพิ่มความสามารถด้านการทรงตัวโดยใช้ช้างบําบัดในเด็กดาวน์ซินโดรม (รศ.ดร.นันทณี เสถียร
35,000
ศักดิ์พงศ์, รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, นางดารณี สาสัตย์)
14,700
การสํารวจ และพัฒนาแนวทางการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ (อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์, ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย,
น.ส.นภาลัย ชัยมะหา)
สํารวจสุขภาพจิตของประชาชนที่มารับบริการจากงานบริการวิชาการชุมชนคณะเทคนิคการแพทย์
5,833
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์, รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, อ.ดร.พรเพ็ญ
ศิริสัตยะวงศ์, นายนที จินดาคํา)
การใช้เวลาเพื่อศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษากิจกรรมบําบัด (อ.หทัยชนก อภิโกมลกร, รศ.ดร.
10,000
วรรณนิภา บุญระยอง)
ความพร้อมของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การร่วมเป็นประชาคม
32,918
อาเซียน (ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์, ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย, อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์)
ภาควิชากายภาพบําบัด
9 โครงการ เป็นทุนวิจัย 349,900 บาท
25,230
การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กอ้วน เด็กน้ําหนักเกินและเด็กน้ําหนักปกติอายุ 612 ปี (รศ.สายนที ปรารถนาผล, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ, อ.ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์, อ.ภูพสิทธิ์
ประกันทะ (รร.มงฟอร์ต))
การวิจัยแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมของกางเกงสําหรับป้องกันการบาดเจ็บของข้อสะโพกในผู้สูงอายุ
45,000
ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรม์ปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (รศ.ดร.
อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ, อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล, Dr.Wei Shin Yu, Prof.Dr.Lan D Cameron)
การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตต่อการออกกําลังกาย
50,000
กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวในผู้ที่มีสุขภาพดี (ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล, ผศ.ดร.อาทิตย์ พวง
มะลิ, ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ)
ความชุกของภาวะข้อไหล่ติดแข็งในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน กรณีศึกษาในอําเภอหนึ่งของจังหวัด
60,000
เชียงใหม่ (ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์, น.ส.นิภาพร ทองหลอม)
ผลของโปรแกรมการฝึกที่บ้านต่อความสามารถในการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
40,000
สมอง (ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์, ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, นางสาวนิภาพร ทองหลอม, นางวรวรรณ ทอง
สง, นายนนท์นที วงค์ถาคํา)
ผลของปัจจัยทางสรีรวิทยาและความสามารถในการเคลื่อนไหวกับการหกล้มซ้ําของ ผู้สูงอายุ (อ.
51,620
ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์, ผศ.ดร.สมพร สังขรัตน์, อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล)
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงาานโครงการวิจยโดยจํ
ยั
าแนกตาามแหล่งงบประะมาณและภาควิชิ า
งบบประมาณ
ผลระยะสั้นของผผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อ
แอล-คาาร์นิทีน ต่อระบบบการใช้ออกซิเจนในนั
จ
กศึกษา (ผศ.
44,550
ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ, ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ, ดร.มุจลินททร์ ประสานณรรงค์)
สมรรถภาพทางกกายของผู้ติดยาบ้าและปัจจัยทีเกี
่ ่ยวข้อง (ผศ.ดดร.เพียรชัย คําวงษ์
ว , ผศ.ดร. อุบล
บ
23,500
พิรุณสาร, อ. กฤษณา บุญทา, นพ.ดนั
น ย อินทรกกําแหง)
สมรรถภาพทางกกายที่เกี่ยวข้องกกับสุขภาพของนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์
ค
10,000
ุท กูล, นางสาวบบุษบา ฉั่วตระกูกูล, นางสาวนิภาพร
มหาวิทยาลัยเชียยงใหม่ (นางสาววศรัณยา ชววิสทธิ
ทองหลอม,
ท
นายนนท์นที วงค์ถาคํ
า า)
งบปรระมาณทุนบัณฑิ ตศึกษาปี 25556
ภาควิ
ภ ชาเทคนิคการแพทย์
9 โครงการ เป็นทุ
น นวิจัย 205,,340 บาท
การศึกษาภาวฮีโโมโกลบินเอฟสูงในคนไทยที
ง
่เป็นพาหะเบต้
น
าธา ลัสซีเมียและพาาหะฮีโมโกลบินอี (รศ.
30,000
ดร.ธนูศักดิ์ ตาตตุ)
การเปรียบเทียบลักษณะทางอณู
ณูวิทยาและรูปแบบการดื
แ
้อยาปปฏิชีวนะของเชือ้ Methicillin23,326
Resistant Staphylococci ทีแยกได้
แ่
จากคนแลละสุกร (อ.ดร.อุอุษณีย์ อนุกูล)
การแสดงออกแลละคุณสมบัติทางชีวภาพของพลลาสมิโนเจนแอคคติเวเตอร์ ชนิดยู
ด โรไคเนส ใน
25,637
ก
อกของซีดี 1477 โดยเทคโนโลยียี อินทราบอดี (อ.ดร.
เซซลล์มะเร็งปากมมดลูก ฮีลา ที่ถูกลดการแสดงอ
ณัฐจีรา อินต๊ะใใส)
การปรับปรุงอาหหารเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งกะเพื่อผลิตซิ
ต งเกิลเชน แวริริเอเบิล แฟรกเมนต์แบบคัดหลัลังต่อ
14,400
โปปรตีน p17 ของงเชื้อเอชไอวี-1 จากเชื้อเอชเชออริเชีย โคไล ใน ถังชีวปฏิกรณ์โดยใช้
ด การทดลองแบบ
แฟคทอเรียลสองงวิธีร่วมกัน (อ.ดดร.บดินทร์ บุตรอิ
ต นทร์)
การพัฒนาวิธีการรตรวจหาและจํําแนกสายพันธุเชื
์ ้อไวรัสฮิวแมนน แพปพิลโลมาาด้วยเทคนิคเรียลไทม์
30,000
พีซีอาร์และการหหาลําดับนิวคลีโอไทด์ (อ.ดร.ธนนวรรณ สําลีรตั ตน์)
การศึกษาฟีโนทัยยป์และการทํางานของกลุ่มประะชากรย่อย เนเชชอรัล คิลเลอร์เซลล์
เ ในผู้ติดเชื้อเอช
22,063
ไออวีทัยป์ 1 ที่ได้รรัับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (รศ.ดร.ปรียานาาถ วงศ์จันทร์)
การสร้าง การแสสดงออกและการรศึกษาคุณลักษณะของเปปไทด
ษ
ด์ต้านจุลชีพรูปแบบใหม่โปรเทกริน-1
29,902
ไดดเมอร์ และแอลลแอล-37/ฮิสเททติน-5 ลูกผสม ในEscherichia
ใ
a coli (อ.ดร.สรรศักดิ์ อินทรสูต)
การหาเอกลักษณ
ณ์ของตัวบ่งชี้ทางชี
า วภาพในซีรมเพื
มั่ ่อใช้ในการวิ ินิจฉัยผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะบกพรร่อง
21,212
ของความรู้ความมเข้าใจและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (อ.ดร.ณัฐจีรา อิ นต๊ะใส)
บทบาทของซิ
บ
งเกิกิ้ล-เชน แวริเอเบบิ้ลแฟรกเม้นทีจํ่จาเพาะต่อซีดี 1147 ต่อการแสดดงออกของโปรตีตีน ที่
8,800
เกีกี่ยวข้องกับกระบวนการแพร่กระจายของเซลล
ร
ล์มะเร็งลําไส้ใหญญ่ (ผศ.ดร.ขจรศศักดิ์ ตระกูลพัว)ว
ภาควิ
ภ ชารังสีเทคคนิค
2 โครงการ เป็ป็นทุนวิจัย 59,,671 บาท
การแยกส่วนประะกอบภายในแผผ่นไขมันโรคหลออดเลือดแดงคาโโรติดแข็งตัวด้วยเทคนิค T2
30,000
Mapping
M
จากภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้
ก า (อ.ดร.สสุวิทย์ แซ่โค้ว)
การพัฒนาสารเปปรียบต่าง ชนิดถุถงบรรจุแก๊สเพือใช้
อ่ สร้างภาพเซซลล์มะเร็งในกาารตรวจอัลตราซซาวด์
29,671
(ออ. ดร.ชัชนก อุดดมธนกุลชัย)
ภาควิ
ภ ชากิจกรรมมบําบัด
4 โครงการ เป็ป็นทุนวิจัย 85,,892 บาท
การพัฒนาแบบจํจําลองแนวคิดการบริการกิจกรรมบําบัดในชุมชชนเชียงใหม่ (อ.ดร.วิไลวรรณ มณี
ม
30,000
จัักร สโนว์)
ความเที่ยงของเคครื่องมือประเมินความรู
น
้ความเข้ข้าใจสําหรับเด็ก ฉบับภาษาไทย ด้านการรับรูเวลา
เ้
8,800
และสถานที่ การรรับรู้มิติและกาารจัดการความคิคิด (อ.ดร.สุจิตรรพร เลอศิลป์)
ความเที่ยงของเคครื่องมือประเมินความรู
น
้ความเข้ข้าใจสําหรับเด็ก ฉบับภาษาไทย ด้านการวาง
21,092
แผนการเคลื่อนไไหว การสร้างภาาพ รูปทรงด้วยการมองเห็นแล ะการเคลื่อนไหว (ผศ.ดร.สุภาพพร
ชินชัย)

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  29

โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ผลของชุดฝึกความรู้ความเข้าใจที่บ้านและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้าน
26,000
ความรู้ความเข้าใจระดับเล็กน้อย (ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์)
ภาควิชากายภาพบําบัด
4 โครงการ เป็นทุนวิจัย 80,387 บาท
ความหนาของกล้ามเนื้อทราปีเซียสส่วนล่างในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรังข้างเดียว (อ.ดร.สุรีพร
16,725
อุทัยคุปต์)
ผลของลําดับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและคลื่นเสียงความถี่สูงต่อการตอบสนองทาง
25,357
สรีรวิทยาบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่า (ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ)
สมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยโรคไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข
23,443
(อ.ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์)
อาการปวดศีรษะในผู้สูงอายุ : ลักษณะทางโครงสร้างของกล้ามเนื้อคอและการรับความรู้สึก และ
14,862
การดูแลจัดการอาการปวดศีรษะ (อ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์)
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,329,999 บาท
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์, รศ.
1,000,000
ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา, อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ)
บทบาทของโพรพอลิสต่อปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงของการติดเชื้อ Candida albicans (The
49,999
role of propolis on virulence factors of Candida albicans) (ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว)
การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพวิธีการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรครูปแบบใหม่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ
100,000
วัณโรค (อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต, อ.พลรัตน์ พันธุ์แพ, นายสุดใจ ปาวิชัย,
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว)
การพัฒนาการตรวจค่า WF-6 ด้วยวิธีวัดความขุ่นโดยใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ โอลิมปัส เอยู400
80,000
(อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล)
การศึกษาความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงและการกลายพันธุ์ของโซเดียมแชนเนลยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
100,000
ดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงของยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ในภาคเหนือของประเทศไทย
(อ.ดร.จินตนา ยาโนละ)
ภาควิชารังสีเทคนิค
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 100,000 บาท
การรักษามะเร็งดื้อยาแบบมุ่งเป้าโดยใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนแบบมัลติฟังก์ชัน (อ.ดร.เฉลิมชัย ปิ
100,000
ละพงค์)
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 49,999 บาท
49,999
การพัฒนาชุดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้ทางสายตาในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 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 มั่นเขตวิทย์, ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์, น.ส.นภาลัย ชัยมะหา, รศ.ดร.วรรณนิภา บุญ
ระยอง)
ภาควิชากายภาพบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 100,000 บาท
ผลของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการได้รับเอสโตรเจนทดแทนต่อการสลายของเนื้อเยื่อ
100,000
ไขมันในหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่ออก (อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์)
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงาานโครงการวิจยโดยจํ
ยั
าแนกตาามแหล่งงบประะมาณและภาควิชิ า
งบบประมาณ
งบประมาณ
ณจากแหล่งงบปประมาณภายนออกอื่นๆ
ภาควิ
ภ ชาเทคนิคการแพทย์
20 โคครงการ เป็นทุนวิ
น จัย 20,472,,087 บาท
Tenofovir
T
pharmacokinetics in HIV-infected Thai adults with moderate renal
1,468,320
fuunction impairment receivving efavirenzz-based or loppinavir/ritanavvir-based
antiretroviral ttherapy [องค์การเภสั
ก
ชกรรม] ---ผศ.ดร.วาสนนา ศิริรังษี, Dr.TTim R.Cresseyy
(PPHPT)
โคครงการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์
ก
คณะะเทคนิคการแพพทย์ เป็นหน่วยปปฏิบัติการเครือข่าย
741,000
ของศูนย์พันธุวิศววกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแแห่งชาติ [สวทชช.] ---ศ.ดร.วัชระะ กสิณฤกษ์
โคครงการวิจัย กาารตรวจวัดระดับฟลู
บ ออไรด์ในซีรัร่มของเด็กที่อา ศัยอยู่ในเขตอําเภออมก๋อย [กรรม
100,000
อนามัย (กลุ่มทันนตะสาธารณสุข)] ---อ.ดร.ฟ้าใสส คันธวงศ์
กลไกการดื้อต่อสสารเคมีฆ่าแมลงงใน Culex quiinquefasciatuus ยุงรําคาญพาาหะนําโรคพยาธิธิฟิลา
240,000
เรีรีย [สกว.] ---อ.ดร.จินตนา ยาโโนละ
กลไกระดับโมเลกกุลของ CD1477 ต่อการดื้อยาโดดยการควบคุมกการแสดงออกของยีน MDR1 และ
แ
400,000
ง ด K562 ทีด่ดืื ้อยา [สกว.เมธีธีวิจัย] ---ผศ.ดรร.
Survivin ในเซลลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิ
สาวิตรี เจียมพานินิชยกุล
การแสดงออกขอองรีด็อกโปรตีนในเซลล์
ใ
ต้นกําเนินิดที่ตอบสนองตต่อการเลี้ยงบนพพื้นผิวสัมผัสอ่อน
60,000
[สสกว. อาจารย์รุ่นนใหม่] ---อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์
การพัฒนาชุดตรวจทางภูมิคุ้มกันวิ
น ทยาเพื่อการวินิจฉัยวัณโรคแและเชื้อวัณโรคทที่ดื้อยา [โครงการ
797,336
พัฒนามหาวิทยาาลัยวิจัยแห่งชาติติ มช. : โครงกาารวิจัยบูรณากา รเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินินจิ ฉัย
การรักษา และการป้องกันโรคเออดส์ (ไทยเข้มแข็ง)] ---ศ.ดร.วัชชระ กสิณฤกษ์, รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิ
ต
วััฒนา, อ.พลรัตนน์ พันธุ์แพ
การพัฒนาวิธีใหมม่สําหรับตรวจหหาแอคติวิตี้ของเอนไซม์โปรตีนเเอส และอินทิเกรส
ก ของเอชอี-1 เพื่อ
1,586,000
ประยุ
ป กต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่ [สวรรส.] ---รศ.ดร.ชััชชัย ตะยาภิวฒนา
ฒ
ั
การพัฒนาวิธีการรใหม่เพื่อรบกวนนกระบวนการปประกอบอนุภาคค และกระบวนการสร้างไวรัสเออชไอวี
430,000
ทีส่ มบูรณ์ด้วยโปปรตีนแองไครินรีพีท [สกว.เมธีวิวจิ ัย] ---รศ.ดร.ชัชัชชัย ตะยาภิวฒนา,
ฒ
ั
น.ส.สาวิตรี
ต นะ
งออลา
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผนวกกวิธีการทางอิมมูโนวิทยาและกาารรักษาระดับยีนส์ สําหรับรักษาผู
ษ ้ติด
4,324,000
า ทธิ์ [โคร งการพัฒนามหหาวิทยาลัยวิจัย
เชืชื้อเอชไอวีในรูปปแบบใหม่ที่ประะเทศไทยเป็นเจ้าของสิ
แห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกการวินิจฉัย การรรักษา และการร
ป้องกันโรคเอดส์์ (ไทยเข้มแข็ง)]] ---รศ.ดร.ชัชชััย ตะยาภิวัฒนาา, ศ.ดร.วัชระ กสิ
ก ณฤกษ์, อ.ดรร.
ธนนวรรณ สําลีรตัตน์
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ศาสตรราจารย์เกียรติยศเอเซียนไฟย์โตตซูติคอลส์ฯ [บ.เอเชียน ไฟย์โตซู
ต ติ
2,200,000
คอลส์] ---ศ.ดร.วัวัชระ กสิณฤกษ์ษ์
การศึกษาและกาารพัฒนาเทคโนนโลยีชีวการแพททย์เพื่อผลิตแอนนติเจนและแอนตติบอดีสําหรับกาารวิจัย
3,750,000
ษ และการรบริการ [สวทช..ทุนนักวิจัยแกนนนํา]
เพืพื่อการพัฒนาชุดดตรวจวินิจฉัย การป้องกันรักษาโรค
----ศ.ดร.วัชระ กสิสิณฤกษ์
การศึกษากลไกขของเคอร์คิวมินต่ตอการยับยั้งโปรรตีนที่อยู่ภายใต้ต้การควบคุมขอองโปรตรี ซี-จูน เอ็น
400,000
เ ่ยวข้องกับโปรรตีนทรานสคริปปชั้นแฟกเตอร์ทีทล่ี ดการควบคุมการ
เททอมินอลไคเนสส (เจเอ็นเค) ซึ่งเกี
แสดงออกของยีนนส์วิล์มทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฐจักั รของเซลล์ [สกว.เมธีวิจัย] ----ผศ.
ดร.ทรงยศ อนุชปปรีดา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฟืนฟู
น้ ภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวีที่ได้รับยาต้านไวรัส [สกว. อาจารย์
60,000
รุนใหม่
่น ] ---อ.ดร..พานทอง สิงห์บุบตรา, Ms.Nicoole Ngo-Giangg-Huong

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  31

โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
992,000
ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรครูปแบบใหม่ที่มีความไวสูงที่อาศัยหลักการของ Immunomagnetic
separation ร่วมกับวิธี Two-pair confronting PCR [สวทช.] ---ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว,
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์, อ.พลรัตน์ พันธุ์แพ, อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต, อ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์, อ.
ดร.อุษณีย์ อนุกูล, อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช, นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง (ศูนย์วัณโรค)
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 (นักศึกษา น.ส.สายจิตต์ คุ้มเมือง) [สกว.
430,400
และ มช.] ---ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 (นักศึกษา นายสิงห์คํา ธิมา) [สกว. และ
398,333
มช.] ---ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
พันธุกรรมของผู้ป่วยต่อความเป็นพิษของยาต้านไวรัส บทบาทของนิวทราไลซิ่งแอนติบอดี และการ
1,052,480
พัฒนาเทคนิคการตรวจหา Small Dense LDL และพัฒนาการตรวจวัด HIV-1 co-receptor
[โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเอดส์ (ไทยเข้มแข็ง)] ---ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี, ผศ.ดร.
ปราณี ลี้ชนะชัย, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่, อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน์
ฤทธิ์ของข้าวก่ําต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [สกว.] ---อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, อ.ดร.กันยามาส ชู
788,808
ชีพ, อ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
253,410
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน (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 ประสานณรงค์, อ.
เสาวลักษณ์ เดชะ, ผศ.ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์, อ.ดร.วินิจ ช้อยประเสริฐ, ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่ง
ระยับ
ภาควิชารังสีเทคนิค
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 565,410 บาท
Mechanism of PAHs mediated cytotoxic against hepatocyte infected with hepatitis
416,660
B virus and hepatocellular carcinoma cells [สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]
---อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์, รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรน์
โครงการวิจัย NIH [NIH, USA] ---อ. ดร. สุวิทย์ แซ่โค้ว
500,000
การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์
เพื่อการวินิจฉัย ด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ 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)
การศึกษาลักษณะทางอณูชีววิทยาของมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยภาคเหนือ [โครงการ
98,750
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.] ---อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 426,000 บาท
426,000
เครื่องมือประเมินและชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการประมวลผลประสาทรับความรู้สึก
สําหรับเด็กอายุ 3-12 ปี และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน (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
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงาานโครงการวิจยโดยจํ
ยั
าแนกตาามแหล่งงบประะมาณและภาควิชิ า
งบบประมาณ
ภาควิ
ภ ชากายภาพพบําบัด
10 โครงการ
โ
เป็นทุทนวิจัย 6,209,,873 บาท
Effect of Mindfulness Meditation on Coggnitive Perforrmance and Balance
B
Control
124,999
Whitaker Internnational Felloows and Schoolars Program,
during Gait [W
Innstitute of Intternational Edducation (IIE)] ---อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล, Vippul Lugade, PhD,
Whitaker
W
Post--Doctoral Ressearch Scholaar, Mayo Clinnic Research Collaborator
C
Mathematical
M
model to quuantify uneven loading of bodyweight on
o human leggs
1,070,000
among osteoaarthritis patiennts-An explorrative novel sstudy [ERGS grant
g (ทุนร่วมมืมือ
ระะหว่างประเทศมมาเลเซีย)] ---PProf. Dr. Omarr B, Leonard JJoseph, Asst.PProf. Dr. Aatit
Paungmali, Asssoc.Prof. Dr. Ramli
R
A, Dr. Issmail R, Asst.PProf. Dr. Yamaya NH, Mohan V
Muscle
M
Compeensation Andd Movement Adjustments
A
Among Individuals With Low
1,208,056
Back Pain – “How & Why” The Body Maladapts
M
[FRGGS grant (ทุนร่รวมมือระหว่าง
ประเทศมาเลเซี
ป
ยย)] ---MR. LEOONARD H JOSEEPH, ASSOC PPROF. DR. AM
MARA NAICKERR
NAYSADURAY,
N
ASST. PROF. DR. AATIT PAAUNGMALI, ASSSOC. PROF.DDR. SRIJIT DASS, DR
RIZUANA IQBAAL HUSSAIN, MR.
M VIKRAM MOHAN,
M
DR. OOHNMAR HTW
WE-RASHIDAH HJ.
ISSMAIL
การทดสอบประสิสิทธิภาพของเจจลพริกและเจลไไพลในการบรรเเทาอาการปวดเเมื่อย และความมพึง
220,000
พอใจของผู
พ
้ใช้ [นนาโนเทค สวทช.] ---รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิลิ, อ.ศรีวรรณ โดดแลนด์, ดร. สุวิวมิ ล
สุรัสโม
การวิจัยแบบสุ่มเเพื่อศึกษาผลขอองการออกกําลังกายแบบไทซี
ง
่เป็นเวลา 6 เดือนต่
น อการรับรู้ความ
ว
400,000
ภ
อดในผผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้
เข้ข้าใจ และการเปปลี่ยนแปลงของงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลื
ความเข้าใจเล็กน้อย [สกว.] ---ผผศ.ดร.สมพร สังขรั
ง ตน์
การศึกษาเชิงทดดลองแบบสุ่มขอองการออกกําลังกายและการรั
ง
กกษาด้วยการดัดดึงสําหรับผู้สูงอายุ
อ ที่มี
180,000
ีพ อุทัยคุปต์
อาการปวดศรีษะะร่วมกับอาการปปวดคอ [สกว.ทุทุนนักวิจัยรุ่นใหหม่] ---อ.ดร.สุรพร
การศึกษาองค์ปรระกอบผลผลิตหญ้
ห าหมอน้อยและสารสําคัญในนผลผลิตตามช่วงเวลาเก็
ว
บเกี่ยวเพื
ว ่อ
200,000
ไ
หรี่ [สววทช.] ---ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ
เป็ป็นวัตถุดิบสําหรัรับนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดบุ
ประสิ
ป ทธิผลของโโปรแกรมฟื้นฟูหัหวใจประยุกต์ตอประสิ
่
ทธิภาพการทํางานของหัวใจและปอดใใน
2,238,418
ผู้สูงอายุ [วช.] ----นายแพทย์ศักดิด์ชัย ถิรวิทยาคม, อ. ดร. อรวรรรณ เวอร์เนอร์์, นายแพทย์อัมรุทฬ์
เชืชื้อจักร์, นายสุพพิิชชพงศ์ ธนาเกีกียรติภิญโญ, นาางสาวศศิภา จินนาจิ้น, นางอมรรรัตน์ สัทธาธรรมมรักษ์,
นางกรชนก
น
วุฒิสสมวงศ์กุล, นางบบุษย์ณกมล เรืองรั
อ กเรียน, นางงสาวกัลยพร นันทชั
น ย, นางจิรนันท์
ทองสั
ท มฤทธิ์
ผลของกรดโรสมมานิคต่อภาวะดื้อต่
อ ออินซูลินทีถู่ถกู เหนี่ยวนําโดยยแองจิโอเทนซิน II [สกว.] ---อ.ดร.
240,000
มุจลินทร์ ประสาานณรงค์
หุน่ ยนต์ช่วยฝึกกการเดินสําหรับผู้ป่วยอัมพาต [สสํานักงานวิทยาศศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ] --328,400
รศศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย (ผู้ร่วมวิจัย)
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2556 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 109 เรื่อง จําแนกเป็น
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน
43 เรื่อง
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. จํานวน 19 เรือ่ ง
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน
47 เรื่อง
 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2556 จํานวน 155 เรือ่ ง
ทั้งนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกต์ใช้
งานในหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ ได้แก่
 สวทช. ภาคเหนือ นําผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าดอกขาว เพื่อช่วยเลิกบุหรี”่ ของ ผศ.ดร.
ดลรวี ลีลารุ่งระยับ ไปเผยแพร่ให้ข้อมูลผลงานวิจัย บริการตรวจวัดสมรรถภาพปอด รวมถึงการให้
คําปรึกษาการเลิกบุหรี่ สําหรับผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัย
และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ งตลอดปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์วจิ ัยและหน่วยวิจัยประจํา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research center)
 หน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)
 หน่วยวิจยั โลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research
Center)
 ศูนย์วิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for
Molecular Imaging: CEMI)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS)
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ผลการ
ผ รดําเนินินงานน
พันธกิจด้
จ านนการบบริการวิวิชากาารแก่ชุชมชนน
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ผลการดําเนินงานตามพ
ง
พันธกิจด้านการบบริการวิชาการแก่
ช
ชุมชน
1. การให้บริกการวิชาการแลละวิชาชีพ
คณะะเทคนิคการแพพทย์ มหาวิทยาลั
ท ยเชียงใหมม่ มีบุคลากรรที่มีความรู้ควาามสามารถในเชิชิงวิชาการและะ
วิชาชีพ
ซึ่งบุคลากรเหหล่านี้ได้มีโอกาาสนําความรู้คววามสามารถทาางวิชาการวิชาชชีพออกให้บริกการแก่ชุมชนในน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวิ
น ทยากร กาารเข้าร่วมเป็นกกรรมการวิชาชีชีพ การออกหหน่วยบริการตรรวจสุขภาพทางง
เทคนิคการแพพทย์รว่ มกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
จัดกิ
ด จกรรมวิชากการโดยได้รับคความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
แ
โดยยในรอบปี 25 56 ทีผ่ ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บ้ ริการวิชาการร
โดยสรุ
โ ปดังนี้
กิจกรรรมบริการวิชาาการ
คณะเทคนิคคการแพทย์
โครงการอบบรมวิชาการ เรื่อง
อ การบริหารโครงการสุขภาพพผู้สูงอายุ : แนวทางการคัดกรองกลุ่ม
โรคสําคัญแและการส่งเสริมสุสขภาพองค์รวมม
โครงการปรระชุมวิชาการปรระจําปี 2555 คณะเทคนิ
ค
คการรแพทย์ มหาวิทยาลั
ท ยเชียงใหม่ "Healthy
Longevity""
โครงการอบบรม เรื่อง “Thee Introductionn to Epidemioology and Clinical Researcch” โดย
Program fo
for HIV Prevenntion and Treeatment (PHPPT) ร่วมกับคณะะเทคนิคการแพทย์
การประชุมวิชาการนานาชชาติ เรื่อง "Reseearch for Prim
mary and Secoondary Prevention of
HIV Associiated Infectioons and Canceers in South EEast Asia"
งานบริการวิิชาการแก่ชุมชน
ช
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 1 /2556 ณ เทศบาลตําบบลมะกอก อ.ป่าซาง
า จ.ลําพูน
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 2 /2556 ณ เทศบาลตําาบลแม่แรง อ.ปป่าซาง จ.ลําพูน
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 3 /2556 ณ องค์การบริหาารส่วนตําบลท่าวังพร้าว อ.สันป่ปาตอง
จ.เชียงใหม่
บริการวิชากการชุมชน ครั้งที่ 4/2556 ณ อบต.หนองแก๋
อ
ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ย
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 5/2556 ณ ทต.สั
ท นโป่ง อ.แแม่ริม จ.เชียงใหมม่
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 6/2556 วันเทคนิคการแพททย์ไทย ร่วมกับบริ
บ ษัทโตโมกราฟ
ณ ศูนย์การรค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 7/2556 ณ อบต.แม่สา อ.แแม่ริม จ.เชียงใหหม่
บริการวิชากการชุมชน ครังที
ง้ ่ 8/2556 เนืองในวั
่
นเทคนิคคการแพทย์ไทย ณ ลานหน้าอาคาร 12
ชั้น
บริการวิชากการชุมชน ครั้งที่ 9/2556 ณ เททศบาลตําบลแมม่ก๊า อ.สันป่าตออง จ.เชียงใหม่
บริการวิชากการชุมชนครั้งที่ 10/2556 ณ เทศบาลตํ
เ
าบลป่ป่าไผ่ อ.สันทรายย จ.เชียงใหม่
บริการวิชากการชุมชนครั้งที่ 11/2556 ณ เทศบาลตําบลลมะกอก อ.ป่าซาง
ซ จ.ลําพูน
ศูนย์บริการรเทคนิคการแพพทย์คลินิก
คลินิกรักษ์สสุขภาพ ครั้งที่ 5 เนื่องในงานวันแม่
น แห่งชาติ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ย์
โครงการปรระชุมเชิงปฏิบัตการ
กิ (เคมีคลินก)เรื
ิก ่อง “Worksshop on Cliniccal Chemistryy
Laboratoryy Improvemeent Tools”
โครงการปรระชุมเชิงปฏิบัตการทางโลหิ
กิ
ตวิทยา
ท เรื่อง การตตรวจวินิจฉัยโรคคธาลัสซีเมียทางงห้อง
ปฏิบัติ

วันที่
226-28 พฤศจิกายน
ก
22555
112- 14 ธันวาคม 2555
114-18 พฤษภาคคม 2556
99-11 กันยายน 2556
110 พฤศจิกายน 2555
1 ธันวาคม 25555
9 กุมภาพันธ์ 2556
2
9 กุมภาพันธ์ 2556
2
115 มิถุนายน 25556
221 – 23 มิถุนายยน 2556
229 มิถุนายน 25556
228 มิถุนายน 25556
7 กรกฎาคม 25556
331 สิงหาคม 2556
114 กันยายน 25556
112 สิงหาคม 2556
117-19 ตุลาคม 2555
225 - 26 ตุลาคม 2555
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กิจกรรมบริการวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อ
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคธนาคารเลือดในการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดี
และแอนติเจนหมู่เลือด ครั้งที่ 6
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก การให้คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “กรณีศึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ”
ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการตรวจ MRI ตามความต้องการของบริษัทฟิลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือประเมินทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ 1”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Feeding, Eating and Swallowing Workshop:
Assessment and Intervention”
อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติการทางคลินิกกิจกรรมบําบัด
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการอบรม เรื่อง “ แนวทางการประเมินความบกพร่องและการจัดการทางกายภาพบําบัด
ทรวงอกทางคลินิก”
โครงการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คลินิกกายภาพบําบัดผู้สูงอายุ

วันที่
21 - 22 มีนาคม 2556
3-5 เมษายน 2556
15 - 17 พฤษภาคม
2556
16 กันยายน-17
พฤศจิกายน 2556
15-17 พฤษภาคม 2556
21-23 พฤษภาคม 2556
8-9 สิงหาคม 2556
27–29 มีนาคม 2556
4 มิถุนายน 2556

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทางเคมีคลินกิ เรื่อง “Workshop
on Clinical Chemistry Laboratory
Improvement Tools” วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการประจําปี 2555 จัดเมื่อ 12-14
ธันวาคม 2555
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โครงการรประชุมเชิงปฏิบติตั กิ ารทางโลหิตวิ ทยา
เรื่อง การรตรวจวินิจฉัยโรรคธาลัสซีเมียทาางห้องปฏิบตั ิการร
ระหว่างวัวันพฤหัสบดีที่ 255 ถึงวันศุกร์ที่ 266 ตุลาคม 2555
ณ ห้องบบอลรูม โรงแรมอโโมร่า ท่าแพ อําเเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมม่
การประชชุมเชิงปฏิบัติการร แนวทางประเมิมินการบกพร่อง
และและจัดการทางกายภภาพบําบัดทรวงงอกทางคลินกิ
วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวง
ตะวัน เชีชียงใหม่
การประชชุมเชิงปฏิบัติการร เรื่อง เทคนิคธนนาคารเลือดใน
การทดสสอบปฏิกริ ิยาระหหว่างแอนติบอดีแและแอนติเจน
หมู่เลือด ครั้งที่ 6 ระหว่างวั
า นที่ 3-5 เมษาายน 2556 ณ
ยาย
2
(ชั
น
้
12)
อาคาร 12 ชั้น คคณะเทคนิค
ห้องบรร
เ ยงใหม่
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี
การอบรมมเชิงปฏิบตั ิการเรืรื่อง การใช้เครือ่ องมือประเมิน
ทางกิจกรรมบําบัดสําหรัรับเด็กที่มีความบบกพร่องทางการร
ป บัติการที่ 1 รระหว่างวันที่ 15-เรียนรู้ ชุดการอบรมเชิงปฏิ
17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมมณี
โ
นาราาคร อ.เมือง จ.
เชียงใหมม่
การประชชุมเชิงปฏิบัติการร เรื่อง Feedingg,Eating and
Swallowwing Workshop: Assessmennt and
Intervention ระหว่างวัวันที่ 21-23 พฤษษภาคม 2556 ณ
โรงแรมมมณีนาราคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ 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
ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีกาํ หนดตีพิมพ์เผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพือ่ ให้สบื ค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บคุ คลทั่วไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น
2. หนังสือคู่มอื สุขภาพประจําปี
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี ในการจัดทําหนังสือดังกล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บริษัท ห้าง
ร้าน และจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการดําเนินการ หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจ่ายแก่
ประชาชนในวาระโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการเป็นประจําทุกเดือน
3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (ISSN 01255347) เพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และ
กายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผูท้ รงคุณวุฒิผู้
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ มีกําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและ
กันยายน โดยในปัจจุบันวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้รับการประเมินค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความ
วารสาร (Impact factor) ที่ระดับ 0.054
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ศูนย์บริการรเทคนิคการรแพทย์คลินกิ คณะเทคนนิคการแพททย์ มหาวิทยาลั
ย ยเชียงใหหม่
ศูนย์์บริการเทคนิคการแพทย์คลินินกิ คณะเทคคนิคการแพทย์์ มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม่ ไได้จดั ตั้งขึ้นโดยย
อาศัยอํานาจตตามความในมาาตรา15(11) แห่งพระราชบัญญญัติมหาวิทยาาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครัั้งที่ 7/2534 เมืมื่อวันที่ 19 ตุลลาคม 2534 โดดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ั ดังนี้
1. เพพื่อให้ศูนย์บริการเทคนิ
ก
คการรแพทย์คลินิก
เป็นสถาานที่ฝึกปฏิบัตของนั
ขิ กศึกษาแและเป็นสถานทีที่
ฝึกึ อบรมแก่บคุคคลภายนอก
2. เพพื่อเพิ่มทักษะแและประสบการณ์วิชาชีพแก่คคณาจารย์ในคณะ ในการบริริการแก่ประชาาชน ซึ่งทักษะะ
และประสบกาารณ์นี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรรง
3. กการให้บริการทางเทคนิคการแแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปปสู่การวิจัย, การพัฒนาเทคคนิคและวิธีการร
ตลอดจนการคควบคุมคุณภาพพห้องปฏิบัติการทางการแพท
า
ทย์ อันจะนําไปสู
า ่การพัฒนาาปรับปรุงระบ บการเรียนการร
สอน ซึ่งจะก่อใให้เกิดความเป็ป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
4. เพพื่อรวบรวมงานนบริการและงาานจัดการทางเเทคนิคการแพทย์คลินิกของคคณะในหน่วยงงานต่างๆ รวมม
ไว้
ไ ในศูนย์เดียววกัน เพื่อความมสะดวกรวดเร็วในการให้
ว
บริกการตลอดจนเกิกิดความคล่องตตัวในด้านการบบริหาร
5. เพพื่อให้บริการททางคลินิกของสสาขาวิชาที่คณะะรับผิดชอบผลิลิตบัณฑิต ได้แก่ สาาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ รังงสีเทคนิค กิจกรรมบํ
ก าบัดและะกายภาพบําบัดแก่ประชาชนนทั่วๆ ไป โดยยเฉพาะอย่างยิยิง่ แก่ประชาชนน
ในภาคเหนื
ใ
อ ตลอดจนให้บริ
บ การแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาาน องค์กรต่างๆ
า ทั้งภายในนและภายนอกก
มหาวิทยาลัย ทัง้ ภาคเอกชนนและภาครัฐบาาล
6. กการให้บริการนีน้จ้ ะนําไปสู่มาตตรฐานของวิชาชชีพและความรร่วมมือระหว่างหน่
ง วยงาน สถถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายใในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั
ย ้งภาคเอกชนนและภาครัฐบาล
7. รรายได้ส่วนหนึงจากการให้
ง่
บริการ
จะททําให้คณะพึ่งตนเองได้
ต
มากขึนก่
้น อให้เกิดการรพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําใหห้เกิดการปรับปรุงระบบงานใในองค์การให้เหมาะสมและค
เ
คล่องตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทยย์คลินิก
ได้รับการพิพิจารณาอนุมตั จากกระทรวง
ิ
การคลังให้เป็น
สถานพยาบาลลของทางราชกการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี
า ่ยวกับการรรักษาพยาบาลล
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติติม (อ้างถึงหนัังสือกระทรวงกการคลัง ที่ กคค 0502/352544 ลงวันที่ 7 สิงงหาคม 2535)
คณะะเทคนิคการแพพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานนบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริกการฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อควาามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาใช้ช้บริการ ตลอดดจนความคล่องตั
ง วในการบริหหาร นอกจากนีนี้
ทางศูนย์บริกาารฯ จะเน้นการบริ
น
การด้านการตรวจสุ
า
ขขภาพประจําปี และการตรวจพิเศษทาง ห้องปฏิบัติการร
(Special testt) เป็นการเพิมทั
ม่ กษะ และประสบการณ์ แแก่อาจารย์ทรี่ บผิ
บั ดชอบในงานนนั้นๆ ให้มากยิยิง่ ขึ้น และการร
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มีห้หองปฏิบัติการรเป็นของตนเออง ก็จะเป็นแหหล่งข้อมูล แหหล่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen)
อ
ได้มีโอกกาสทํางานวิจยได้
ัย มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันศูนย์ บริการเทคนิค
และแหล่งเครื่อองมือ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์
การแพทย์คลินนิิก ได้เปิดให้บริ
บ การทัง้ สิ้น 4 คลินิก ได้แก่
1. คลินิกเทคนิคการแพทย์
ก
ให้้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิ
ง บัติการ เชช่น โคเลสเตออรอล กรดยูรคิ
ครีอะตีนิน น้ํ้าตาลในเลือด หมู่เลือด พาาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซซม์จีซิก พีดี เป็
เ นต้น ตลออดจนให้บริการร
ตรวจหาร่องรออยการติดเชื้อไวรั
ไ สเอชไอวี ตรวจติ
ต ดตามผลลการรักษาด้วยยาต้
ย านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตั บอักเสบบีและะ
ซี เป็นต้น
2. คลินิกรังสีเทคคนิค ให้บริการรถ่ายภาพเอกซซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์
ล
แมมโมแกรมม ตรวจมวลล
กระดูก และ เเอ็มอาร์ไอ (MRRI)
3. คลินิกกิจกรรมมบําบัด บริการตรวจและให
ก
ห้คาํ แนะนําทาางกิจกรรมบําบับด เช่น ททดสอบการรับรู้
ความรู้สึกและะความสัมพันธ์ของอวั
ข ยวะส่วนต่
น างๆ ของรร่างกาย การตตรวจวัดความเเครียด การใชช้กิจกรรมฟื้นฟู
รักษาคนป่วยหหรือ ผู้ที่มีความมผิดปกติทางสสมอง

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  41

4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟืน้ ฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจน
การช่วยเหลือคนพิการ
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประจําปีงบประมาณ 2556
ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการฯ ได้มกี ารดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังต่อไปนี้
1. มุมมองด้านการเงิน เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากงานบริการใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 เปิดให้บริการเอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram)
1.2 เปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Densitometry)
1.3 เปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฏิบัตกิ ารอณูชีววิทยา ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยไวรัส
เอชพีวี ( HPV DNA ) การตรวจวินิจฉัยวัณโรค (TB PCR)
1.4 เปิดให้บริการตรวจวินจิ ฉัยวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคด้วยวิธี Quantiferon Gold for TB
1.5 เปิดให้บริการตรวจระดับวิตามินดีในเลือด ด้วยเทคนิคเอชพีแอลซี (HPLC for Vitamin D
level)
1.6 ส่งเสริมให้มีการให้บริการตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เคลื่อนที่
1.7 ส่งเสริมใช้มกี ารใช้เครื่องประเมินและการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุม (Armeo รุ่น Spring) เพื่อการบริการผูป้ ่วย ของคลินิกกิจกรรมบําบัด
2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน
คุณภาพและการบริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัตกิ ารของอคลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ ISO 15189
2.2 ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบตั ิการวัณโรคดื้อยา จากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
2.3 ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสําหรับหน่วยงานด้านการตรวจเอชไอวีเอดส์ ที่มีผลงานดีเด่น
ระดับประเทศ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
2.4 ปรับปรุงขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ับบริการ
เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริการแก้ไขความไม่พึงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
2.6 พัฒนา facebook ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าเป็นสมาชิกของ facebook มากขึ้น
2.7 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของศูนย์และเพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2.8 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรูก้ บั ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการเช่น
จัดงาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 ขึน้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ
ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ออกบูทประชาสัมพันธ์และให้บริการตรวจ
คัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูก ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 21-23 มิ.ย.56
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3. มุมมองด้านกระบวนการภาายใน เพื่อเพิพิ่มประสิทธิภาพพการบริหารงาานทั้งด้านการดดําเนินงานและะ
บริการ มีผลกาารดําเนินงานดัดังนี้
3.1 ปรับปรุงห้หองเจาะเลือด โดยนําเทคโนนโลยีสมัยใหม่ คือระบบอัตโนนมัติในการติด แถบรหัสผูป้ ่วย
บนหลอดดเลือด เพื่อเพิ่มประสิทธิภภาพและลดควาามผิดพลาดในชั้นตอนการเจ าะเก็บตัวอย่าง
เลือด
3.2 นําระบบคิคิวอัตโนมัติในกการรอรับบริกาารมาใช้แทนการหยิบบัตรคิวด้
ว วยมือ
เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริ
ภ
หารจั
ห ดการคิวผผู้รับบริการ
3.3 จัดตั้งหน่วยงานด้
ว
านการรตลาดและประชาสัมพันธ์ เพพื่อให้งานด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ธ
มีความคลล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาากยิ่งขึ้น
3.4 เปลี่ยนระะบบเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโโนมัติทางห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อให้มีเทคโนนโลยีที่ทันสมัย
รองรับปริริมาณที่มากขึน้ และเพื่อสนับบสนุนงานการเเรียนการสอน
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเเติบโตของพนันักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขอ
ว
องบุคลาการใหห้
เป็นมืออาชีพทั้งด้านวิชาชีพและบริ
แ การเพือตอบสนองคว
อ่
วามต้องการขอองลูกค้าและสาามารถรองรับกการ
เปลี่ยนแปลงในนอนาคต ผลกการดําเนินงานนดังนี้
4.1 จัดให้มกี ารเรี
า ยนรู้ของพนักงาน ผ่านกการจัด Lunchh Seminar ของศู
ข นย์บริการรฯ เป็นประจํา
ทุกเดือน รวมถึงจัดให้ห้มกี ารอบรมภาายในของคิลินกแต่
ิ ละคลินิกเพื
เ ่อพูนความรู้ด ้านวิชาการในน
งานที่ปฏิบับติ
4.2 พัฒนาคววามสามารถขอองพนักงานในกการให้คําปรึกษาด้
ษ าน
HIV
โดยกาารส่งนักเทคนิค
การแพทยย์ อบรมการให้ห้คําปรึกษาก่อนนและหลังการรตรวจวินิจฉัยการติ
ก ดเชื้อเอชไไอวี ณ สถาบัน
บําราศนรราดูร ระหว่างวัวันที่ 18-22 มีนาคม 2556
4.3 จัดการฝึกอบรมหลั
ก
กสูตรจิ
ต ตบริการแลละการบริการทีที่เป็นเลิศ ให้กักบบุคลากรขอองศูนย์บริการฯฯ
ในวันอาทิทิตย์ที่ 29 กันยายน
ย 2556 เพืพื่อให้ตระหนักและพัฒนาคุณภาพของการบ
ณ
บริการ
4.4 จัดอบรมภภาษาอังกฤษให้กับพนักงานสสํานักงานศูนย์บริการฯ
และพนักงานนคลินิกเทคนิค
การแพทยย์ เพือ่ เพิ่มทักษะด้
ษ านการสื่อสสารภาษาอังกฤษ
ก ยนการสสอนและบริการรวิชาการชุมชน
ช เพื่อให้งา นการเรียนการร
5. มุมมองด้านกการสนับสนุนการเรี
แ นหน่วยงงานหลักในการร
สอนได้ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบติตั แิ ละดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยขอองคณะฯ และเป็
ให้
ใ บริการวิชากการชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุ
ต ประสงค์ของงการจัดตัง้ ศูนย์ยบริการฯ โดยผลการดําเนินงงานดังนี้
น
บริการวิชาการชุมชนจํานวน 12 ครั้ง
5.1 สนับสนุนการออกให้
5.2 สนับสนุนการเรี
น
ยนการสสอนคณะฯ แลละการฝึกงานขของนักศึกษา จํจานวน 8 รายยวิชา พร้อมทัง้
อนุเคราะห์ให้พนักงานขของศูนย์บริการรฯเป็นอาจารยย์พเิ ศษในหลายยรายวิชา
5.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ
ง บัตกิ ารเรื่ออง “ทักษะแลละเทคนิคที่ทนสมั
ัน ยในการเก็บบตัวอย่างเลือด
ง บัตกิ าร” ใในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม
า 2556 ณ ศูนย์บริการร
เพื่อการวิินิจฉัยทางห้องปฏิ
เทคนิคกาารแพทย์คลินกิ
เพื่อให้คความรู้ดา้ นวิชาชี
า พแก่บคุ คลภภายนอกทีป่ ฏิบบัั ติงานด้านการร
จัดเก็บตัวอย่
ว างเลือดเพือการวิ
อ่
นจิ ฉัยททางห้องปฏิบัตการ
กิ
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สรุปจํานวนผู
น ร้ ับบริกการศูนย์บริการเทคนิ
า
คการแพทย์คลินิก ปี 2556

กิจกรรมบริการวิวิชาการของศูนนย์บริการเทคนินิคการแพทย์คลินิก
อบรมทางวิชาการ เรื่อง กาารเพิ่มศักยภาพพเครือข่ายการตตรวจทางห้องแฏิฏิบัติการ เอช
ไอวี ในพื้นที่ให้บริการศูนย์์บริการเทคนิคกการแพทย์คลินกิ
โครงการ คุณพ่อห่วงใยสุขภาพ
ภ “Dad Loove 2012”
โครงการตรรวจคัดกรองพัฒนาการเด็
ฒ
ก โดยยคลินิกกิจกรรมมบําบัด

วันที่
23 พฤศจิกายยน 2555

26 พฤศจิกายยน – 21 ธันวาคม 2555
1 ธันวาคม 2555
2 - 31 มกราคม
2556 และ 1 เมษายน 25566 - 31
2
พฤษภาคม 2556
อบรมเชิงปฏฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเททคนิคที่ทันสมัยในการเก็
ใ
บตัวอยย่างเลือด เพื่อ 21 - 22 มีนาคม
า 2556
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตการ”
ิ
โครงการ “ใใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก เพื่อประเมินความ
1 เมษายน 2556 - 31 พฤษษภาคม
พร้อมพื้นฐาานที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน ของเด็ก”
2556
คลินิกรักษ์สุสขภาพ ครั้งที่ 5 (AMS CSC HHealth Care 20013) เนื่องในงาานวันแม่
12 สิงหาคม 2556
แห่งชาติ
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ส่วนหนึ่งของงงานบริการวิวิชาการแก่ชมชนในรอบปี
ุม
2556
บริการวิชาการชุ
ช
มชน ครังที
้ง ่ 7/2556 ณ เเทศบาลตําบล
แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2556

งานศูนย์บริการเทคนิคกาารแพทย์คลินิกรักกษ์สุขภาพ ครั้งที่
5 ณ ลานนนิทรรศการเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพพลาซ่า จ.
เชียงใหมม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ง
2556

คลินิกกิจกรรมบํ
จ
าบัดออกกให้บริการคัดกรอองพัฒนาการ
สําหรับเด็ด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนช่องฟ้ฟ้าซินเซิงวาณิช
บํารุง มีจํจาํ นวนเด็กเข้าร่วมโครงการจํานวนน 293 คน

การให้บริการรวิชาการในรูปแบบต่
ป
างๆ อาาทิ
จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ ง
1. ปวดหลัง
15. ไขมัน
2. ปวดเข่า
16. ไข้เลือดออก
3. ข้ออไหล่ติดแข็ง
17. แผ่นพับตรวจก่อนแต่ง
4. ปวดคอ
18. น้ําตาลในนเลือดสะสม Hb A1C
5. พังั ผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
19. โรคติดต่อทางเพศสั
อ
มพันธ์
น
6. ยืดดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง
20. สารบ่งชีมะเร็
ม้ ง
7. กาารออกกําลังกาายเพื่อเพิ่มควาามแข็งแรงของงกล้ามเนื้อลําตัว 21. ฮอร์โมนไทรอยด์
โ
8. นิ้วล็อค
22. Armeo Therapy
T
9. กาารตรวจคลืน่ หัวใจ
23. กิจกรรมป้ป้องกันสมองเสืสื่อม
10. ธธาราบําบัด
24. คลินิกกิจกรรมบํ
ก าบัด
11. กการทําอัลตราซซาวด์ช่องท้อง
25. พัฒนาการลูกรัก
12. เเอ็กซเรย์ปอดดีดีอย่างไร
26. สงสัยว่าเป็ป็นเด็กสมาธิสนและมี
ั้น ภาวะออยู่ไม่นิ่งหรือไม่
13. ไไวรัสตับอักเสบบชนิด C
27. ภาวะสมอองเสื่อม
14. ไไวรัสตับอักเสบบชนิด B
28. เด็กที่มกี ารพกพร่
า
องทางงการเรียนรู้ LDD
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ผลการ
ผ รดําเนินินงานน
พันธกิจด้
จ านกการทํานุ
า บํารุงศิลปปวัฒนธรรม
น ม
อนุรัรักษ์ทรัพยาากรธรรรมชาตติและส
ะสิ่งแวดล้อม
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ผลการดํําเนินงานนตามพันธกิ
น จด้านนการทํานุนบํารุงศิลปวั
ล ฒนธธรรม
อนุรักษ์ททรัพยากรรธรรมชาาติและสิง่งแวดล้อม
คณะะเทคนิคการแพพทย์บริหารจัดการกิ
ด จกรรมมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุ
แ
รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที
ง ่เกี่ยวข้องงขึ้น คือ
1. คคณะกรรมการสส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ฒ
ทําหนน้าที่
11. สนับสนุนใหห้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํ
ว
านุบํบารุงศิลปและววัฒนธรรม ในน
ทุกๆ โอกาส ทัง้ โดยการดําเนิ
เ นงานร่วมกันภายในคณะฯ
น
ฯ ร่วมกับทุกๆ คณะในมหาวิวิทยาลัย และโโดยการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิถิน่
22. ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู
ค ้ทางศิลปปวัฒนธรรมแกก่บุคลากรคณะะฯ
อย่างต่อเนื่องแและสม่ําเสมอ
33. กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลาากรให้เกิดควาามรักศิลปวัฒนธรรมของไทย
น
44. ดําเนินการเเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่
ฒ
างน้น้อยประเภทใดดประเภทหนึ่ง เป็นเอกลัลักษณ์ของคณะะ
เทคนิคการแพพทย์ มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
55. ดําเนินงานตตามที่ผู้บริหารรเสนอแนะและะมอบหมาย
2. คคณะกรรมการออนุรักษ์พลังงานและจัดการสิสิ่งแวดล้อม รับผิ
บ ดชอบดําเนินการเรื
น
่องสิ่งแววดล้อมดังนี้
11. กําหนดนโยยบายการบริหารจั
า ดการและดูดูแลด้านสิ่งแวดดล้อมของคณะะ
22. ตรวจสอบ ควบคุม ตามข้้อ 1 ให้เป็นไปตามนโยบายทีทีก่ ําหนดไว้
33. อนุรักษ์พลังงานและพั
ง
ฒนาจั
น ดการสิ่งแววดล้อม
44. ปลูกฝังจิตสํานึกด้านอนุรกษ์
ัก สิ่งแวดล้อมมให้กับบุคลกรและนักศึกษา
55. นําระบบคุณภาพมาตรฐา
ณ
นทางสิ่งแวดล้ล้อมมาปรับใช้ในคณะฯ
ใ
โดยใในรอบปี 25556 ที่ผ่านมาาคณะกรรมการรทัง้ สองชุดได้ดํดาเนินการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยววข้องกับภารกิจ
ด้านทํานุบํารุงงศิลปวัฒนธรรมม และอนุรกษ์
กั ทรัพยากรธรรรมชาติและสิงแวดล้
่ง อมหลายกิจกรรม เชช่น ทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ท
วันสําคัญ การรถวายเทียนพรรรษาและผ้าอาาบน้ําฝน การจัจัดบอร์ดความรูรู้
ถ ากฐิน อบรมภาษาแและวรรณกรรมม
เรื่องศิลปวัฒนนธรรมและวันสํสาคัญทางพระพุทธศาสนา ทอดผ้าป่า ถวายผ้
ล้านนา รดน้ําดดําหัวผู้อาวุโส กิจกรรมรณรงงค์เพือ่ การประะหยัดพลังงาน โครงการปั่นลด(โลก)ร้อน เป็ป็นต้น
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
พิธีทําบุญประจําปี 2555 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2555 เพื่อนําไป
ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
พิธีทําบุญหอพักในกํากับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกวดกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2555
การประกวดส้มตําเนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2555
โครงการ”อนุรักษ์ภาษาและเรียนรู้วิถีไทยผ่านสุนทรียะทางเสียงเพลง”
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามโครงการคลายทุกข์สุขใจในลมหนาว”
“โครงการออมบุญสุขใจ ตามรอยพ่อ” จัดสร้างห้องน้ํา ห้องสุขาถวายแด่สถานปฏิบัติ
ธรรมพระนเรศ วัดพระธาตุผาเกิ้ง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
”นิทรรศการอาเซียน” เสวนาสนุกกับภาษาอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม การแต่งกาย
และอาหารอาเซียน
ร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส
ร่วมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส
ทําบุญพิธีเนื่องในวันเปิดอาคารเอนกประสงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยกิจกรรมบําบัด
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ทําบุญถวายเทียนพรรษา วัดท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day”
เฝ้าระวังสร้างความตระหนักภาวะมลพิษทางอากาศ โดยติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กชนิดแสดงผลทันทีที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าคณะเทคนิค
การแพทย์
โครงการ AMS รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกป่าชายเลนซ่อมแซมแนวป่าเดิมที่
เสียหาย ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันกิจกรรมบําบัดรักความสะอาด
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์
โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (กิจกรรมคลินิกมอเตอร์ไซค์สําหรับ
นักศึกษา)
กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
โครงการปั่นลด (โลก) ร้อน : รณรงค์การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการออกกําลังกาย

วันที่จัดกิจกรรม
29 ตุลาคม 2555
2 พฤศจิกายน 2555
8 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555
4 ธันวาคม 2555
9 ธันวาคม 2555
23 ธันวาคม 2555
28 ธันวาคม 2555
21 กุมภาพันธ์ 2556
19 เมษายน 2556
22 เมษายน 2556
3 พฤษภาคม 2556
3 มิถุนายน 2556
13 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
19 กรกฎาคม 2556
9 สิงหาคม 2556
วันที่จัดกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ 2556
19 มกราคม 2556
มีนาคม 2556
25-28 เมษายน 2556
30 พฤษภาคม 2556
7 มิถุนายน 2556
3 สิงหาคม 2556
4 สิงหาคม 2556
29 สิงหาคม 2556
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ผลการ
ผ รดําเนินินงานน
ด้านกการปรระกันคณภาพ
คุ พการรศึกษาา
แลละบริหารจั
ห ดดการอองค์กร
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ผลการดํําเนินงานนด้านการรประกันคุณภาพการศึกษา
ษ
คณะะเทคนิคการแพพทย์ มีการติดตามประเมิ
ต
นผลลการดําเนินงาานเพื่อการประะกันคุณภาพกาารศึกษารวมทัง้
ยกระดับมาตรรฐานคุณภาพกการศึกษา ทั้งนีเ้ พือ่ ให้เป็นไปปตามพระราชบบัญญัตกิ ารศึกษาแห่
ษ งชาติ พพ.ศ.2542 และะ
ให้
ใ สอดคล้องกักับทิศทางการดดําเนินงานของงมหาวิทยาลัยเเชียงใหม่ตามนนโยบายด้านกาารประกันคุณภภาพการศึกษา
โดยมี
โ การแต่งตตัง้ คณะกรรมกการประกันคุณภาพการศึกษาาทัง้ ในระดับคณ
ณะและภาควิชา
ช
รวมทั้งไได้มีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูมลและการจัดททํารายงานการร
ประกันคุณภาพการศึกษาในนแต่ละรอบการรตรวจประเมิน ซึ่งในรอบกการตรวจเยี่ยมและประเมิ
ม
นรระบบและกลไกก
ณภาพการศึกษาประจํ
ษ
าปี 25555 (รอบประเมิน 1 มิถุนายน 2555- 311 พฤษภาคม 2556) ภายในน
การประกันคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัวนที่ 10-11 กรกฎาคม
ก
25556 ที่ผ่านมานีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์
ค
ได้รรัั บการประเมิน
ดังนี้
ตามแแนวทาง สกอ.. (23 ตัวบ่งชี้)
4.34 ดี
ตามแแนวทาง สมศ.. (13 ตัวบ่งชี้)
4.39 ดี
ตามแแนวทาง CMUU_QA (38 ตัวบ่บงชี้)
4.34 ดี
ผลการประเมินนระบบประกันคุ
น ณภาพการศึศึกษาภายใน คคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2554
องคค์ประกอบ
คะแแนนการประเมิมินเฉลี่ย ผลลการประเมิน
1. ปรัชญา ปณิ
ณิธาน วัตถุประะสงค์ และแผนนดําเนินการ
4.43
ดี
2. การผลิตบัณ
ณฑิต
4.18
ดี
3. กิจกรรมกาารพัฒนานักศึกษา
ก
4.00
ดี
4. การวิจัย
4.70
ดีมาก
5. การบริการททางวิชาการแกก่สงั คม
4.50
ดี
6. การทํานุบาํารุงศิลปะและวัวัฒนธรรม
4.33
ดี
7. การบริหารและการจัดการ
4.50
ดี
8. การเงินและะงบประมาณ
5.00
ดีมาก
9. ระบบและกกลไกการประกักันคุณภาพ
3.00
พอใช้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์
ก ประกอบ
4.34
ดี
นอกจากนั้น
ค
คณะเทคนิ
คกาารแพทย์ยงั มีผลการประเมินการปฏิบัตงิ านนตามคํารับรองงการปฏิบัติงานน
ง ไว้ โดยมีมีผลคะแนนการร
ประจําปีงบปรระมาณ พ.ศ.22556 ซึ่งได้ลงนามเป็นข้อตกกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเมินตัวเองงในรอบแรกเป็ปน 4.4767 อยูยูใ่ นระดับดี
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ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย์
รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ยุทธศาสตร์
น้ําหนัก (ร้อยละ) คะแนนถ่วงน้ําหนัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพใน
22.00
0.8670
ระดับสากล (7 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่
27.00
1.0597
นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล
(7 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและให้บริการบน
6.00
0.3000
ฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (2 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3.00
0.1500
ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
12.00
0.6000
(4 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี
10.00
0.5000
ประสิทธิภาพ (6 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่
20.00
1.0000
ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม
100.00
4.4767

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในการบริหารจัดการองค์ก ร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่
1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตือน/เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทุก 2 ปี
ซึ่งในรอบการบริหารนี้ได้ดําเนินการเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
2) หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
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คณะฯ ด้านต่ต่างๆ ประชาสัสัมพันธ์ผลงานขของบุคลากรทีที่ได้รับรางวัลใหห้สาธารณชนททราบ และจัดงงานแสดงความม
ยินดีเป็นประจํจําในวันที่ 24 กักนยายน ทุกปี
3) หหลักความโปรร่งใส คือบริหารงานอย่
า
างสุจริต บริสุทธิใ์ จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบไ
บได้อย่างชัดเจนน
โดยบริ
โ
หารงานนด้านงบประมมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบบัญชีตามเกณฑ์พงึ รับ-พึงจจ่ายลักษณะ 3
มิติ (Accrual Basis) สอดคลล้องกับการบริหารการเงิ
ห
น แลละพัสดุของมหหาวิทยาลัย
กําหนนดวิธีและหลักเกณฑ์
ก
การประะเมินผลการปฏฏิบัติงานของบุบุคลากรที่ชัดเจจน ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ
โดยแต่
โ
งตัง้ คณ
ณะกรรมการปรระเมินฯ ที่ประกาศให้บุคลากกรทราบทั่วกัน
ได้จดัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบบุ
ห
คลากกรทั้งคณะ ปีละ 1 ครัง้ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผู้บริหาารได้แจ้งผลการร
ดําเนินงานของงคณะฯ ในรอบปี และบุคลาากรแสดงความมคิดเห็น ข้อเสสนอแนะ และซัซักถามข้อข้องใใจในเรื่องต่างๆๆ
ในรอบการบริ
ใ
หารนี้ได้จัดเมือวั
อ่ นที่ 22 มีนาคม
า 2556 รวมมถึงได้สํารวจคความคิดเห็นต่อการบริ
อ
หารงาานของผู้บริหารร
โดยใช้
โ แบบปรระเมินผู้บริหารรทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายน
4) หหลักการมีสว่ นร่
น วม คือเปิดโอกาสให้บุคลาากรมีส่วนร่วมใในการบริหารจัจัดการ และ ตั ดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบบของคณะกรรมมการ คณะอนนุกรรมการ และ/หรื
แ
อคณะททํางาน โดยใหห้
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัตงานในภารกิ
งิ
จด้านต่างๆ
ได้จดัดทําแบบประเมิมินบุคลากรเกียวกั
่ บการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ
ย
ซึง่ ผู้บริหารไดด้
นําค่านิยมด้านนที่พบว่าบุคลาากรยังให้คะแนนนน้อยไปจัดทําากลยุทธ์เพือ่ สงเสริ
ส่ มให้เกิดผลตามค่
ผ
านิยมนนั้นให้มากขึ้น
ได้จดัดกิจกรรมทีม่ ุ่งสร้
ส างเสริมจิตสํานึกของความมสามัคคี การปประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตตามค่านิยมของง
คณะฯ เช่น กิจกรรมการแสดงออกซึง่ ความสามัคคีเสียสสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaaning Day เมื่ ือวันเสาร์ที่ 199
มกราคม 25556, กิจกรรม AMS สัมพันธ์ธร่วมกันรักษ์ธรรรมชาติ รักษ์สงิ่ แวดล้อม ระหว่
ร างันที่ 266-28 เมษายนน
2556 โดยการรลงพื้นที่ศกึ ษาาและร่วมปลูกป่ปาทดแทนเพื่ออฟื้นฟูระบบนิเวศป่
ว าชายเลน ณ วนอุทยานนแห่งชาติปราณ
ณ
บุรี กิจกรรมจิตตอาสาบริการวิวิชาการแก่ชุมชนที
ช ่ทําเป็นปรระจําต่อเนื่องปีปละ 12 ครั้ง เป็ป็นต้น
5) หหลักความรับผิดชอบ คือตระะหนักในหน้าที่ี สํานึกในความมรับผิดชอบต่อคณะฯ
อ
สังคม ใส่ใจในปัญหาา
กระตือรือร้นในนการแก้ปญ
ั หาา และเคารพใในความคิดเห็นนที่แตกต่าง ยอมรั
ย บผลดี/ผลลเสียจากการตัตัดสินใจของตนน
กิจกรรมส่งเสริริมเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสริมหลักการมีมีส่วนร่วม
6) หหลักความคุม้ ค่คา คือบริหารจัจัดการและใช้ททรัพยากรที่มีจากั
ํ ดให้เกิดประะโยชน์สูงสุดแกก่สว่ นรวม โดยย
รณรงค์ให้บุคลลากรมีความปรระหยัด ใช้วสดุ
สั อุปกรณ์อย่าางคุ้มค่า และะรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหห้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
โดยได้
โ แสวงหาาลู่ทางการประะหยัดพลังงานททัง้ การขอความมร่วมมือกับสถถาบันพัฒนาพลลังงานนครพิงคค์ เพื่อศึกษาา
การใช้พลังงานนแสงอาทิตย์ในการให้
น
ความร้ร้อนแก่สระน้ําออุ่นธาราบําบัด และขอคววามร่วมมือกับบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในนการสํารวจคววามเป็นไปได้ในการสร้
น
างทางงเชื่อมระหว่างอาคาร 7 และะ 12 ชั้น ณ จุดชั้น 2 ของง
อาคารฯ 7 ชัน้

ผลการดํําเนินงานนด้านการรพัฒนาสูสู่ความเป็ป็นสากล
คณะะเทคนิคการแพพทย์ ได้จัดกิจกรรมต่
ก างๆ เพืพื่อสนับสนุนกาารพัฒนาองค์กร บุคลากรแลละนักศึกษาให้มีมี
ศักยภาพที่เพียยงพอพร้อมรองรับการเข้าสูประชาคมอาเซี
ป่
ซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคล
จ
ลุมใน 3 พันธ
กิจหลักคือการรจัดการสอน วิจยั และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยใในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
ย
คคณะเทคนิคการรแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณ
ส
ณเงินรายได้เพือ่
จัดกิจกรรมพัฒ
ฒนาทักษะภาษษาอังกฤษให้แก่กนกั ศึกษาระดัดับปริญญาตรีในทุ
ใ กสาขาวิชา มีนโยบายใให้มกี ารจัดการร
สอนเป็นภาษาาอังกฤษอย่างนน้อย 1 คาบบเรียนในทุกกรระบวนวิชา จัจดการสอนเป็นภาษาอังกฤษษอย่างน้อย 1
กระบวนวิชาในนระดับปริญญาตรี
ญ ในทุกภาคควิชา
จัดการสอนเป็นภาษาอั
น
งกฤษษในกระบวนวิชชาสัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษา
มีการแลลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลาากรกับสถาบันการศึ
น กษาต่างประเทศที
ง
่มีคววามร่วมมือทางง
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วิชาการระหว่างกัน มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรแบบสองภาษา จัดทําหลักสูตร
Communication Disorder ในระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ เป็นหลักสูตรที่มคี วามต้องการสูงให้เป็นหลักสูตรแบบ
นานาชาติ นอกจากนั้นคณะยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์
(Working Scenario Training Program)
ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ
ทั้งจากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่เดิม
และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆ
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 รวมทั้งยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจยั จาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ

ในด้านการบริการวิชาการ
คณะได้ให้นโยบายแก่ศนู ย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกในการพัฒนา
ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO15189 เพื่อยกระดับเป็นห้องฝึก
ปฏิบัติการทางคลินิกแก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายวิ
สิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เป็นตัวแทนของศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทย์ ISO 15189 จากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต่อมาในช่วงวันที่ 22 กันยายน - 19
ธันวาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้รบั เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์จากพม่า จํานวน 2 คน และฟินแลนด์
จํานวน 1 คน ให้เข้ามาฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากพม่าได้รบั ทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านโครงการมุง่ เป้าตัวชีว้ ัดคํารับรองการปฏิบตั ิงานของส่วนงาน นอกจากนั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ยังได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ เป็นแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล เช่น
 การประชุมวิชาการนานาชาติ “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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รวมททัง้ คณะได้จดั ทํา Short Coourse Traininng / Clinicaal Laboratorry Training and Clinicaal
Placement ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการฝึกปฏิบบัตกิ ารทางคลินินกให้แก่นักศึกษา
ก บุคลากรรทางการแพทยย์
ชาวต่างชาติ ออาทิ
 Diagnosiis of HIV Infeection in Aduults and Chilldren by Imm
munological techniques
 Laboratoory practice inCD4+ T ceell enumerattion by Flow
w cytometry
 Clinical Practice in Occupationa
O
l Therapy
 Prosthessis and orthootics course
 Basic MRRI course
ในด้าานการบริหารจจัดการ คณ
ณะได้ให้การสนับั สนุนงบประมมาณแก่สํานักงานคณะเทคนิ
ง
คการแพทย์จดั
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาออังกฤษให้แก่บคลากรสํ
ุ
านักง านคณะ รวมถึ
ร งมีนโยบาายให้มกี ารพัฒ นาเว็บไซต์ของง
คณะให้เป็นภาาษาอังกฤษเพือใช้
อ่ เป็นสื่อในกการเผยแพร่ข่าวสาร
ปรระชาสัมพันธ์และประสานงานนกับหน่วยงานน
สถาบันหรือผู้สสนใจทีเ่ ป็นชาววต่างชาติ

ความร่วมมืมือทางวิชากการกับสถาบับันในต่างปรระเทศ
ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือททางวิชาการกับสถาบั
บ น และอองค์กรต่าง ๆ ใในต่างประเทศศ
ก
รย์ การแลกเปปลี่ยนบุคลากรร
ทั้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัจยั ในรูปแบบบของการจัดฝึกอบรมคณาจา
การฝึกปฏิบัตงิงาน และแลกเเปลี่ยนนักศึกษา
ษ การแลกเปลีลี่ยนข้อมูลทางงวิชาการ และการทําวิจัยร่วมมกัน โดยมีการร
ลงนามในสัญญ
ญาความร่วมมือทางวิ
อ ชาการกกับสถาบันการรศึกษาต่างประะเทศ
โดยยเฉพาะโครงกาารความร่วมมือ
ต่อเนื่องที่ดําเนินินการร่วมกับโครงการ
โ
Program for HIVV Prevention and Treattment (PHPTT) ซึ่งเป็นคณะะ
ผู้เชี่ยวชาญสังกัด The Instittute for Reseearch and Developmentt (IRD) จากปรระเทศฝรัง่ เศส ที่คณะฯ ได้รบั
ความร่วมมือผผ่าน สํานักงานความร่
ก
วมมื
ม อเพื่อการพัฒ
ฒนาระหว่างปรระเทศ (Thailand International
Cooperationn Agency, TICCA) กระทรวงตต่างประเทศ
นอกจากนั้นคณะเททคนิคการแพททย์ ยังมีความมร่วมมือกับ University
U
Paris Sud-111, Francois
T
และ Unniversity Claude LYON 1 ประเทศฝรั่งเศส ในการผลิลิตบัณฑิตระดับ
Rabelais University of Tours
ปริญญาเอกร่ววมกัน โดยนักศึ
ก กษาหลักสูตรปริญญาเอกสสาขาวิชาวิทยาาศาสตร์ชีวการรแพทย์ของคณณะฯ ที่เข้าร่วม
โครงการ
โ
จะได้ไปเรียนรูรู้เทคนิคทางห้องปฏิ
อ บัติการแและทํางานวิจยเพื
ยั ่อวิทยานิพนธ์
น ส่วนหนึ่งทีป่ ประเทศฝรั่งเศสส
และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทัง้ 2 มหาวิทยยาลัย
ข้อตกลงความร่วมมมือทางวิชาการรและการวิจยั ระหว่าง Chiiang Mai Unniversity (CMMU) และ Thee
Universite DDe Franche-CComte (UFC)
ข้อตกลงความร่วมมมือทางการวิชาการและการวิ
า
วิจัย ระหว่าง Faculty of
o Associatted Medical
Sciences, Chhiang Mai Unniversity และ University thhe Institut de Recherchee pour le Deevelopment
ข้อตกลงความร่วมมมือทางการวิชาการและการวิ
า
วิจัย ระหว่าง Chiang Mai Universityy (CMU) และะ
University Saains Malaysiaa (USM)
ข้อตกลงความร่วมมมือทางวิชาการรและการวิจยั
ระหว่างสสมาคมวิทยาศาสตร์ชีวการแพพทย์แห่งเอเชีย
(ASIA-Internaational Biom
medical Sciennce Consortiuum)
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ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพือ่ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมามีการจัดทํา
แผนการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอัตรากําลังสายวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารก็ได้มกี ารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไป
ถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การ
จัดทําสายตรงคณบดีและผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “สื่อสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงั มีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดั ขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในทีป่ ระชุมต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2556 มี
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทัง้ หมดกว่า 1,000
คน-ครั้ง

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
การอบรมเรือ่ ง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย วิทยากร
โดย ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2556
การอบรมเรือ่ ง "เทคนิคการสอนให้สนุก"
โดย นายแพทย์วัชรพล ภูนวล
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555

การอบรมเรือ่ ง
"การใช้ KC moodle ในการจัดการเรียนการสอน”
วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จาก สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
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การอบรมม เรื่อง “แนวปฏิฏิบัติที่ดแี ละจริยยธรรมทางการ
วิจัยสําหรั
ห บคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึ กษา
บัณฑิตศึกษา คณะเทคนินิคการแพทย์
มหาวิทยาลั
ย ยเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 25 ธันนวาคม 2555 ใน
หัวข้อ
1) เรื่อง “แนวปฏิบัติทางการวิจัยทางคลินนิิ กที่ดี : Good
Clinical Practice (GCP))” โดย ดร.สุกัญญญา ลินพิศาล
จากสถาบบันวิจัยวิทยาศาสสตร์สุขภาพ
2) เรื่อง “จริยธรรมทางการวิจัยในทางวิททยาศาสตร์ชีว
การแพทย์” โดย รศ.ดร.นินิมิตร มรกต จากกคณะ
แพทยศาาสตร์

การบรรยยายเพื่อพัฒนาทักษะในการสอนใให้แก้อาจารย์
เรื่อง “การออกแบบสื่อการสอนแนว
ก
CONSTRUCTIONISM”” วิทยากรโดย ออ.ดร. อานันท์ สีห์ห
พิทักษ์เกียรติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 25566
การสัมมนาการออกแบบการสอน ครั้งที่ 5 หัวข้อ การ
วิจัยการเรียนการสอน (TTeaching to RResearch) เมิอ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย รศ.ดร.จงงจินตน์ รัต
นาภินันท์ทชัย
คณะกรรรมการส่งเสริมแลละพัฒนางานวิจยั ยฯ จัดการ
บรรยาย “โครงการคลินกให้
ิก คําปรึกษาแและอบรมให้
ท บตั ร/ อนุสิทธิ บัตรและ
ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิ
ลิขสิทธิ”์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจยั บุคลลากร และ
นักศึกษาาบัณฑิตศึกษา” เมื
เ ่อวันที่ 4 เมษาายน 2556

การอบรมมเรือ่ ง เทคนิคกาารสอนสําหรับทั ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และกาารใช้ KM Mooddle เมื่อวันที่ 200
มีนาคม 2556
2 วิทยากรโดดย รศ.ดร.ถนอม พร เลาหจรัส
แสง ผอ.สสํานักบริการเทคคโนโลยีสารสนเททศ

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556  57
อบรม เรือ่ ง “โครงการอบรมการประมวลผลและจัดเก็บ
หมวดหมู่องค์ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อความสําเร็จใน
การยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (KM
management)”
1) เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร: KM as a
research approach for success in grant
application” โดย ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์ จาก
วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มช.
2) เรื่อง “การเสวนาและปฏิบตั ิการ KM: How to apply
in research circumstances” โดย ผศ.สุภาวดี พุฒิ
หน่อย จาก ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการอบรม เรือ่ ง “การเขียนบทคัดย่อและบทความ
วิจัยเพื่อความสําเร็จในการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย
ในวารสารชั้นนําและงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

การสัมมนาเรื่อง เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และดําเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณโรคเอดส์ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23-24
พฤษภาคม 2556

การอบรมเรือ่ ง การสร้างเครือข่ายและแสวงหาความ
ร่วมมือกับแหล่งทุน:แนะนําการให้ทุนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยโดยแหล่งทุนต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2556 วิทยากรโดย ศ.นพ.ดร.คม สุคนธสรรพ์ , คุณ
ธรรมนูญ น่วมอนงค์ , คุณปิยฉัตร ใคร้วานิช

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินกิ ได้จัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ในหัวข้อ “จิตบริการ (Service
Mind)” วิทยากรโดย คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ และ
คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล จากสถาบัน THE RESULT ในวันที่
30 กันยายน 2555
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ผลการดํําเนินงานนด้านศิษย์
ษ เก่าสัมพพันธ์
คณะะเทคนิคการแพพทย์มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับบศิษย์เก่าของคคณะฯ เป็นประจํา โดยมีมีคณะกรรมการร
ศิษย์เก่าสัมพันนธ์ที่มีรองคณบบดีฝา่ ยพัฒนาคุคุณภาพนักศึกษษา ศิษย์เก่าสััมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานฯฯ
คณะกรรมการรประกอบด้วยศิษย์เก่าทีท่ ํางานทั้งภายในแและภายนอกคณ
ณะฯ ซึ่งการจััดกิจกรรมมีทงั้ งในรูปแบบของง
การเสริมสร้างงความสัมพันธ์ระหว่
ร างคณะกัับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาวิชากการแก่ศิษย์เก่า
โดยคณะได้
โ
ส่งเสริมสนับสนุนทุ
น นและงบปรระมาณบางส่วนนให้ศิษย์เก่าได้ด้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุ
ว
มวิ ชาการ การร
อบรมเชิงปฏิบบััตกิ ารต่างๆ ทีคณะจั
่
ดขึ้น
กิจกรรรมร่วมกับศิษย์
ษ เก่าที่คณะจัดขึ
ด ้นในรอบปี 22556 ได้แก่
 จัดซื้อรถยนต์โดยสารหกล้
โ
อใน
ใ “โครงการปปลดประจําการรรถหกล้อ ขอพพีเ่ มตตาหาให้ใใหม่” โดยศิษย์ย
เก่าและผู้มีจิตศรัทธาได้ระดมมทุนเพื่อใช้จัดหารถโดยสาร 6 ล้อวงเงิน 1,525,600 บาทท
 ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิ
ว จกรรมประชุมวิชาการประจําปี 2556 คณะเทคนิคกการแพทย์ รวมม
4 ทุน วงเงิน 17,500
1
บาท
 ประกาศเกียรติติคุณแก่ศิษย์เก่กาที่มีผลงานดีเด่นในการประะชุมศิษย์เก่าสัมพั
ม นธ์ประจําปี 2556
 ประกาศเกียรติติคุณและแสดงงความยินดีแก่ รศ.ดร.อาทิตย์
ต พวงมะลิ รหัส 34111152 ซึง่ ได้รบั
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนืนื่องในวันมหิดล ประจําปี 25556 เมือ่ วันที่ 24
2 กันยายน 22556
 บัณฑิต รุ่นที่ 47 ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการรแพทย์ รหัส 5111... ได้มอบเงินจํานวน 163,800 บาทท
ใให้กับกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคกการแพทย์ เมือวั
่อ นที่ 21 มกราคม 2556

