




 
 

คํานํา 
 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557 ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานแยกตาม
พันธกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 4 ด้าน ที่ดําเนนิการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2555-2559 ไดแ้ก่ 1) ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
2) ด้านการวจิัย 3) ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถงึดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบรหิารจัดการองค์กร โดยการบริหารงานได้มุง่เป้าให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่วา่ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวจิัยในระดบัสากล”   
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะเทคนิคการแพทย์มีทรพัยากรบุคคลรวมทั้งส้ิน 238 คน โดยมีบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย์) จํานวน 100 คน ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน 112,582,148.38 
บาท ซึ่งประมาณร้อยละ 81 เปน็ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร ทําให้คณะต้องดําเนินงานโดยอาศัยงบประมาณเงิน
รายได้ ซึง่ในรอบปี 2557 ไดใ้ชจ้่ายงบประมาณเงินรายได้เปน็จํานวน 104.791,873.68 บาท  
 อย่างไรก็ตามถงึแม้ต้องประสบกับข้อจํากัดด้านงบประมาณ แต่คณะเทคนิคการแพทย์สามารถดําเนิน-
การในทกุพันธกจิได้อย่างครบถว้น และมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลที่ชัดเจน เช่น สามารถผลิตบัณฑิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ที่เข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตรเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 49 ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จาํนวน
รวม 295 คน สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 135 เรื่อง เป็นต้น โดย
ผลรวมคุณภาพการศึกษาที่คณะฯ ได้รับการประเมินจัดอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาจากผลการประเมิน
ในระดับดเีมื่อปกี่อน ทัง้นี้รายละเอียดผลการดาํเนินงานทกุพันธกิจไดร้วบรวมแสดงไว้ในเล่ม  
 ผลการดําเนินงาน และผลความสําเร็จทุกดา้น เกดิจากความร่วมมือ และร่วมใจของบุคลากรทกุ
ระดับชั้น ที่ไดร้่วมด้วยช่วยกัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความวริิยะอุตสาหะ ไม่ยอ่ท้อตอ่อุปสรรค และมีความสามัคคี 
มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ ดังนั้นจงึขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนรว่มสร้างผลงาน และขอยกความด ี ความชอบ ความ
ภาคภูมิใจที่เกดิจากผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2557 นี้ให้แก่บุคลากรทกุคน 
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ 
 

ปณิธานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือใหเ้ป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม หาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอด
ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พงึฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็น
ผู้รู้จรงิ คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล ที่มุง่เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย ์
 ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ พรอ้มจิตสํานึก ในการ
ให้บรกิาร ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแกป่ระชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยีิ่งขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวจิัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รูจ้ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยัเพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม ่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้โอบอ้อมอารี มจีิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีองตนเองและผู้รับบริการ 
 
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยัในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค์ และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดงันี ้
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กจิกรรมบําบัด รงัสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรูค้วามก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มคุีณธรรม 
จริยธรรม มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนษุยสัมพันธ์ สามารถปฏบิัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพฒันาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
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 3. ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมทัว่ไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการ
ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทัง้การให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวชิาการ
แก่บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
 4. ทํานุบํารงุและธํารงไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นและประเทศไทย 
 5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
 6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชนสู์งสุด 
 7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล 
 
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย ์
 AMS-CMU 
  A หมายถงึ Agility 
  M หมายถงึ Merit 
  S หมายถงึ Social Responsibility 
  C หมายถึง Competency 
  M หมายถงึ Model 
  U หมายถึง Unity 
 หรือในภาคภาษาไทย คือ 
   ยืดหยุ่นคล่องทนัการณ์ อภิบาลด้วยคณุธรรม 
  สังคมตระหนักล้ํา  เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน 
  พัฒนาเป็นแบบอย่าง  ก่อแนวทางสร้างประสาน 
  สามัคคีหน่ึงใจปาน  รวมกันพร้อมน้อมนิยม 
 
ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยทีต่ั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
กระจายออกสู่ทอ้งถิ่น โดยได้รบัอนุมัติใหจ้ัดตัง้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมในการให้บรกิารด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2509 และได้รับอนุมัติ
ให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย ์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึง่ได้รับอนุมัติใหเ้ป็นคณะเทคนคิการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519 เป็น
คณะลําดับที่ 11 ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
 
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่วขอ้งกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังน้ี :  
 พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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 พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลิ-
นิคัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จดัตั้ง
ภาควิชารังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบดั พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531 
 พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา และเห็นชอบให้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตวั เกดิคุณภาพในการ
บริหารองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาที่พงึประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและ
คณะ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนนิการศึกษารูปแบบ วิธีการทีเ่หมาะสมใน
การปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนคิการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จงึได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิค
การแพทย ์
 ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551) 
คณะเทคนิคการแพทย์แบง่ส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่  
 1. สํานักงานคณะ 
 2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
 3. ภาควิชารงัสีเทคนิค 
 4. ภาควิชากจิกรรมบําบัด 
 5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ 
 6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 

(24 มีนาคม 2555 – 23 มีนาคม 2558) 
 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  กสณิฤกษ์ 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

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

 
 

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

 
 

 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ  วงศจ์ันทร์ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
(1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2557) 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 

      
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ  วงศจ์ันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

      
 
 รองศาสตราจารย์อุทุมมา มัฆะเนมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  พวงมะล ิ
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์
 และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพือ่นใจ รัตตากร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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หัวหน้าภาควิชาและผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 

 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

(23 พฤศจกิายน 2555 – 22 พฤศจิกายน 2559) 
 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  โกทันย ์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 

(3 กันยายน 2555 – 2 กันยายน 2559) 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั

(1 กันยายน 2553 – 30 สิงหาคม 2557)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.อ.พิศักดิ์  ชินชัย
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั

(1 กันยายน 2557 – 30 สิงหาคม 2561)
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ 
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด 

(1 ธันวาคม 2554 – 30 พฤศจกิายน 2558) 
 

 
 
 
 

นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 

(8 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2561) 
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เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างาน 
 

 
 

นางชมภูนุท  กนกแสนไพศาล 
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 

 

   
 

 นางจริยา กาทอง นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศลิป์ 
 หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 

   
 

 นายนพพร พวงสมบัติ นางสุธิดา สิริกนัทา 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
 และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

นางเตือนใจ โพนสูง 
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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บุคลากร 
 ในปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งหมด 238 คน ประกอบด้วยอาจารย์จํานวน 104 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน)  จํานวน 138 คน รายละเอียดดังตาราง 
ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) 100 42.01 
ข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 65 27.31 
ลูกจ้างประจํา 22 9.24 
พนักงานมหาวทิยาลัย (พนักงานส่วนงาน) 51 21.43 
รวมทั้งสิ้น 238 100.00 
*ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2556 
 
คณาจารยจ์ําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศกึษา 

หน่วยงาน อาจารย ์: ตําแหน่งวิชาการ รวม อาจารย ์: วุฒิการศึกษา 
อ. ผศ. รศ. ศ. เอก โท ตร ี รวม 

เทคนิคการแพทย์ 21 
(56.8%) 

11 
(29.7%)

3 
(8.1%)

2 
(5.4%)

37 
(100%)

32 
(86.5%)

5 
(13.5%) 

- 37 

กายภาพบําบดั 7 
(28.0%) 

12 
(48.0%)

6 
(24.0%)

- 25 
(100%)

17 
(68.0%)

7 
(28.0%) 

1 
(4.0%) 

25 

กิจกรรมบาํบัด 6 
(27.3%) 

12 
(54.5%)

4 
(18.2%)

- 22 
(100%)

14 
(63.6%)

8 
(36.4%) 

- 22 

รังสีเทคนิค 9 
(56.2%) 

4 
(25.0%)

3 
(18.7%)

- 16 
(100%)

10 
(62.5%)

6 
(37.5%) 

- 16 

รวม 43 
(43.0%) 

39 
(39.0%)

16 
(16.0%)

2 
(2.0%) 100 73 

(73.0%)
26 

(26.0%) 
1 

(1.0%) 100 

 
อาคารสถานท่ี 
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
 คณะเทคนิคการแพทย์มพีื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
 อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น  3,115.40 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 7 ชั้น  5,065.45 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  9,413.79 ตารางเมตร 
 อาคารธาราบําบัด    513 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะหอ้งเรยีนทั้งหมดของชั้น 3) 
 อาคารอเนกประสงค์   489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกัศึกษาและ
บุคลากรได้ใชเ้ป็นพื้นที่พกัผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ 
 
2. อาคารหอพกันักศึกษา และที่พักอาศยัของบุคลากร 
 อาคารหอพกันักศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารที่พกัสําหรับบุคลากร   30 ยูนติ 
  - บ้านเดี่ยว   5 หลัง 
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  - บ้านแฝด   1 หลัง 
  - แฟลตแบบ 2 ห้องนอน  2 ยูนิต 
  - แฟลตแบบ 1 ห้องนอน  3 ยูนิต 
  - เรือนแถว 2 ชัน้   2 ห้อง 
 
  - เรือนแถวช้ันเดียว  7 ห้อง 
  - บ้านเดี่ยวจดัสรรรวม  10 หอ้ง 
 
งบประมาณ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2557 จาก 
2 แหล่ง (จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557) คือ 
1.) งบประมาณแผ่นดิน  รับจรงิ 110,144,700.00 บาท 
    จ่ายจรงิ 112,582,148.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.21* 
    *มีการปรับเพ่ิมงบบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล จงึมีการโอนเงินงบบุลคากร 
    เข้ามาเพ่ือจา่ยเพ่ิมตามนโยบายดังกล่าว 
2.) งบประมาณเงินรายได ้  รับจรงิ 133,027,300.00 บาท 
    จ่ายจรงิ 104,791,873.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.77 
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สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2547-2557 
ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

2547 64,735,900 5,706,400   
2548 84,116,400 18,471,200 90,329,526.93 13,578,261.65 
2549 85,096,000 22,688,700 84,486,733.62 16,139,812.53 
2550 69,591,200 14,959,500 70,003,275.77 11,977,354.26 
2551 70,530,900 18,956,500 66,889,192.82 12,002,435.11 
2552 83,695,300 26,530,200 80,954,430.99 14,378,668.46 
2553* 77,403,400 103,693,400 80,329,060.32 88,040,622.23 
2554* 90,673,800 104,097,600 91,168,328.74 80,331,226.71 
2555* 89,307,700 104,379,900 87,513,913.25 80,216571.20 
2556* 90,799,800 118,199,600 96,617,725.98 80,614,646.38 
2557* 110,144,700 133,027,300 112,582,148.38 104,791,873.68 

*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 
 นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะเทคนิคการแพทย์ยงัได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
พิเศษจากเงินรายได้มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ดําเนินกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก ่
 1. โครงการมุ่งสู่การเป็นผู้นําทางวิชาการด้านสหเวชศาสตรใ์นอาเซียน จํานวนเงิน 720,000.- บาท 
(โครงการตอ่เน่ืองปี  2556 – 2557) 
 2. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อาํเภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ยนื เรื่อง การสรา้งส้วมซึมประจาํ
บ้านร่วมกับชุมชน  งบประมาณ 700,000.- บาท 
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ผลงานเด่นในรอบปี 
 
บุคลากรท่ีไดร้ับรางวลันักวิจัยดีเด่นหรอืผลงานเด่นประจําปีงบประมาณ 2557 

บุคลากร ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

ผศ.ดร. ดลรวี ลีลารุ่งระยับ ผลงาน “ลูกอมเมด็หญา้
หมอน้อย เลิกบหุรี่" 

รางวัล NSTDA Investors' 
Day 2013   

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  วันท่ี 12 กันยายน 
2556 

รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ  
 

ศิษย์เก่าดีเด่น เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เน่ืองใน
วันมหดิล ประจําปี 2556 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ วันท่ี 
24  กันยายน  2556 

รศ. กรกฎ  เห็นแสงวิไล  
รศ.สายนที  ปรารถนาผล 
ผศ.รอ.ดร.พิศักดิ์  ชินชัย 
ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 
รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักดิ์
พงษ์ 

 โครงการรณรงค์สร้างเสรมิ
สุขภาพและกาํลังใจผู้พิการ
ประจําป ีพ.ศ.2556 เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั   

ได้รับกียรติบัตรเพ่ือเชิดชู
เกียรติบุคคลดเีด่นด้าน
ช่วยเหลือผูพ้ิการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์  24 ธันวาคม 2556 

ผศ.ดร.เพื่อนใจ  รัตตากร อาจารย์ดีเด่นด้านการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา 

รางวัลช้างทองคํา ประจําป ี
2556 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผศ.สุวิทย์  อริยชัยกุล นักกายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัดดีเด่น
แห่งชาติ ประจาํป ี 2557  

จากสมาคมกายภาพบาํบัด
แห่งประเทศไทย วันท่ี 22  
พฤษภาคม  2557  ณ รร.
เดอะทวิน  ทาวเวอร์ กทม. 

ศ.(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วัชระ 
กสิณฤกษ์ 
 
ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
 
รศ.ดร. สาคร พรประเสริฐ 
 

ผู้ท่ีมีจาํนวนผลงานตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ ใน
รอบปีท่ีทําการประเมิน 
มากกวา่ 5 เรื่องข้ึนไป 
 

รางวัล Outstanding 
Researchers of the Year 
 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยฯ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่   ในวันจัดงาน 
คล้ายวันสถาปนาคณะฯ 
เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
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บุคลากร ผลงาน รางวัลท่ีได้รับ สถาบันท่ีมอบรางวัล 
และวันท่ีได้รับ 

อ.ดร. ธนวรรณ สําลีรัตน ์
ดร.เฉลิมชัย ปลิะพงค์ 
 
 
ผศ.ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 
รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะล ิ
อ.ดร. สุจิตรพร เลอศิลป ์
 
รศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา  
รศ. ดร. สุชาติ โกทันย ์
รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒ ิ
 
ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
อ.ดร. เฉลิมชัย ปลิะพงค์ 
ผศ.ดร. สมพร สังขรัตน์   

ผลงานวจิัยดีเด่น  
 
 
 
ผลงานวจิัยดีเด่น 
 
 
 
ผลงานวจิัยดีเด่น 
 
 
 
ผลงานวจิัยตีพิมพ์ 

ผลงานวจิัยดีเด่น   
ประเภท “รุ่นใหม”่ 
 
 
ผลงานวจิัยดีเด่น  
ประเภท “รุ่นชํานาญการ” 
 
 
ผลงานวจิัยดีเด่น  
ประเภท “รุ่นเช่ียวชาญ” 
 
 
รางวัลผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารท่ีมี Impact Factor 
สูงสดุ ประจาํปี พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยฯ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่   ในวันจัดงาน 
คล้ายวันสถาปนาคณะฯ 
เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 

 
อาจารย์ท่ีปรกึษาและนักศึกษาท่ีได้รบัรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2557 จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา รางวัลที่ได้รับ สถาบนัที่มอบรางวัล 
และวันที่ได้รบั 

นายสมโภช เสาร์อิน ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา ได้รับการสนับสนุนงานวจิัยของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตามที ห้าง
หุ้นส่วนจํากัดวอรด์เมดิก สนับสนุน 
โครงการวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาเรอืง 
“Generation of induced 
pluripotent stem cell derived T 
lymphocytes for defensing HIV 
replication”  จาํนวน 50,000 บาท 

ห้างหุ้นสว่นจาํกัด 
วอร์ดเมดิก 

นส.ศิริขวญั  แสงบุญ
เรือง นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 
 

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 
และ ศ.ดร.ชัชชัย  
ตะยาภิวัฒนา  
 

ได้รับรางวลัวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจําปี
การศึกษา 2557 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท 
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "บทบาทของ
ซิงเกิ้ล-เชน แวริเอเบ้ิลแฟรกเมน้ท์ท่ี
จําเพาะต่อ ซีดี 147 ต่อการแสดงออก
ของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ ่

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นส.ศุภลักษณ ์ พาดศรี 
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจกัร 
สโนว์ และ รศ.ดร.เมธิศา 
พงษ์ศักดิ์ศรี เป็นกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ได้รับรางวลัวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจําปี
การศึกษา 2557 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท 
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนา
แบบจาํลองแนวคิดการบริการ
กจิกรรมบาํบัดชุมชนในจังหวัดเชียงใหม ่

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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นักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา รางวัลที่ได้รับ สถาบนัที่มอบรางวัล 
และวันที่ได้รบั 

นาส.ณัฎฐกานต์ ชาราชิต  
นายชาญชัย อินทร์วร  
นส.จิดาภา ศรีเหน่ียง 

อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว และ 
 อ.ดร.สมพงษ์ ศรบีุร ี

ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภททีมในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการดา้นรังสี
เทคนิคนานาชาติประจําป ี2014 
(ICD2014) เมื่อ ซ่ึงมีทีมร่วมแข่งขัน
ท้ังหมด 18 ทีมจาก 7 ประเทศในแถบ
เอเชียและออสเตรเลีย 

ณ ประเทศไต้หวัน 

นายอภิสิทธิ์  
 สวา่งมณีเจรญิ 

รศ.สายนที ปรารถนาผล ได้รับรางวลัดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ประจําปกีารศึกษา 2556  ในการ
ประชุมวิชาการกายภาพบําบดัแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 6 เรือ่ง “การพัฒนาคุณภาพงาน
บริการกายภาพบําบัด” 

สภากายภาพบําบดั 

นายสิทธิชัย  กาํมะหย่ี
เงิน 

อ.ดร.ธัญญารัตน์  จอมแก้ว ได้รับรางวลัชมเชย รางวลัจริยธรรม
ดีเด่น มลูนิธิเทคนิคการแพทย์ 
ศาสตราจารย์วกีูล  วีรานุวัตติ ์

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ 
ศาสตราจารย์วกีูล  วีรานุ
วัตติ ์

นายจิรวัฒน์ ธิจันทร์  
นักศึกษาระดบัปรญิญา
โท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและการออก
กําลงักาย 

ผศ ดร เพียรชัย คําวงษ ์ 
รศ.สายนที ปรารถนาผล  

ได้รับรางวลันําเสนอผลงานทางวิชาการ
ยอดเย่ียม ประเภทบรรยาย ในการ
ประชุมวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ครั้งท่ี 6 "SAT 6th National 
Sport Science Research 
Conference" ในหัวข้อเรือ่ง "ผล
เฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายร่วมกับ
การยืดกลา้มเนื้อแบบเคลื่อนไหวต่อ
ความสามารถในการกระโดดสูง 
ความเรว็ในการวิ่งและความคล่องตวัใน
นักฟุตบอลเยาวชนชาย" "Acute 
Effects of Warm-up with Dynamic 
Stretching on Vertical jump, 
Sprint  and  Agility in Youth Male 
Soccer Players" 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และสมาคมวิทยาศาสตร์
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีได้รับรางวัลเชดิชูเกียรต ิ

ชื่อ รหัส รางวัล หน่วยงาน/สถานท่ี 
มอบ 

ศ.ดร.วันชัย มาลีวงศ์ 2111032 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เกา่ดีเด่น มช. ประจาํปี 2557 ณ 
สํานักงานอธิการบดี มช. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย  
เย็นจิตโสมนัส  

167619  ได้รับรางวลันักเทคนิคการแพทย์ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
ประจําป ี2557 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในการประชุมวิชาการประจําปีครั้งท่ี 38 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ อุดรธานี  
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ภาพนักศึกษาได้รบัรางวลั 
 

 
 

ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภททีมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรงัสี
เทคนิคนานาชาติประจําป ี2014 (ICD2014) 

 

 
 

นายจิรวัฒน์ ธิจันทร์ นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและการออกกาํลงักาย ได้รับรางวลันําเสนอผลงานทางวิชาการยอด
เย่ียม ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการดา้นวทิยาศาสตร์การกฬีา ครัง้ท่ี 
6 "SAT 6th National Sport Science Research Conference" 

 

 
 

นาย สมโภช เสาร์อิน  นักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาชีวการแพทย์ ได้รับ
การ“รางวลัการนําเสนอโครงการวิจยั” เรื่อง  Generation of Induced 
Pluripotent Stem Cell Derived T Lymphocytes for Defensing HIV 
Replication”   

 

 
 

นางสาว ศุภลักษณ์  ผาดศรี   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด 
ได้รับ  “รางวัลวิทยานิพนธ์ดมีาก ปกีารศึกษา 2557”กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโทโดย  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ “การพัฒนาแบบจําลองแนวคิดการ
บริการกจิกรรมบาํบัดชุมชนในเชียงใหม่” 

 

 
 

นางสาว ศิริขวญั  แสงบญุเรือง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ได้รับ  “รางวลัวิทยานิพนธ์ดีมาก ปกีารศึกษา 2557”กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโทโดย  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่ือเรือ่งวิทยานิพนธ ์บทบาทของซิงเกิ้ล-เชน แวริเอเบ้ิล
แฟรกเม้นท์ท่ีจําเพาะต่อ ซีดี 147 ต่อการแสดงออกของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็งลาํไสใ้หญ ่

 

 
 

นายสิทธิชัย  กาํมะหย่ีเงิน นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับรางวัล
ชมเชย รางวลัจริยธรรมดีเด่น มลูนิธเิทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วกีูล  วีรา
นุวัตติ ์
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการจัดการเรียนการสอน



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557  19 
 

 

 
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์ จํานวนหน่วยกติรวม 147 หน่วยกิต 
 สาขาวิชารงัสีเทคนิค จํานวนหน่วยกติรวม 149 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 142 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 145 หน่วยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์แผน ก. แบบ ก. 2   จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 
     แผน ก. แบบ ก. 1   จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
     แผน ก. แบบ ก. 1   จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
     แผน ข.    จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย ์    จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด แผน ก. แบบ ก. 2   จํานวนหน่วยกติรวม 37 หน่วยกิต 
     แผน ข.    จํานวนหน่วยกติรวม 37 หน่วยกิต 
  ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  แบบ 1.1  จํานวนหน่วยกติรวม 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  จํานวนหน่วยกติรวม 72 หน่วยกิต 
 
 ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ 
และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้ผ่านความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ที่เหลือก็ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณารับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557  คณะฯ เสนอขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชา
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย (Communication Disorder) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการใน
ขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างนําเสนอหลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 
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จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2557 รวมทั้งส้ิน 1,298 คน 
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง รวมทัง้ส้ิน 

ระดับปริญญาตรี 330 266 283 288 14 1,181 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 101 86 85 96 8 376 
สาขากายภาพบําบัด 76 55 77 89 2 299 
สาขากิจกรรมบาํบัด 86 74 62 50 - 272 
สาขารังสีเทคนคิ 67 51 59 53 4 234 
ระดับปริญญาโท 15 21   44 80 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 5 8   14 27 
สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกกําลังกาย 

4 1   14 19 

สาขากิจกรรมบาํบัด 4 10   14 28 
สาขาวิทยาศาสตร์รงัสีการแพทย์ 2 2   2 6 
ระดับปริญญาเอก 7 5 7  18 37 
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 7 5 7  18 37 
* ข้อมลู ณ 29 ธันวาคม 2557 
 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ 
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ซึ่งในปงีบประมาณ 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดักิจกรรม โครงการต่างๆดังตอ่ไปนี้  

 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มัชฌิมนิเทศ 10 พ.ย. 56 
สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ 21, 23 และ 27 พ.ย. 2556 
ทําบุญและพัฒนาหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 18 ม.ค. 57 
Best Career Day  26 ม.ค. 57 
ปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะเทคนิคฯ  8 ก.พ. 57 
จบการศึกษา อําลาสถาบัน และเชิดชูเกียรตินักศึกษา 13 ก.พ. 57 
สัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 2 มี.ค. 57 
สัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา 17-18 พ.ค. 57 
อ.ท่ีปรึกษาพบนศ.ชั้นปีท่ี 1 - ชั้นปีท่ี 3  22 ก.ค. 57 
ผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  26 ก.ค. 57 
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 ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันท่ีจัดกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะฯ  29 ก.ค. 57 
โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน (Pre-college Program ) 4-5 ส.ค. 57 
พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 21 สค. 57 
ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะฯ  22 ส.ค. 57 
นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ  สาขาวิชารังสีเทคนิค 10,12 ก.ย. 57 
โครงการรับน้องข้ึนดอย 2557  13 ก.ย. 57  
นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 17 ก.ย. 57 
นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 17, 19 ก.ย. 57 
กิจกรรมรับขวัญขันโตก 2557  20 ก.ย. 57   
โครงการมอบทุน การศึกษา/ทํางาน/ฝึกงาน  15 ต.ค. 57 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
อบรม Conversational English in the Clinicสาขา MT 
“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางคลนิิก และการสมัครงานแก่นักศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗” 

ก.ย. – พ.ย. 57 

ภาควิชากายภาพบําบัด 
โครงการท่ีจัดโดยนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด 17-18 ต.ค. 56 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
โครงการท่ีจัดโดยนักศึกษาสาขากิจกรรมบําบัด  “หนังสือหรรษา ธ.ค. 56 – ก.พ. 57 
อบรม Conversational English in the Clinic  สาขากิจกรรมบําบัด  
“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางคลนิิกแก่นักศึกษากิจกรรมบําบัด” 28 ก.ค. – 8 ส.ค. 57  

 
ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา 
 

 
 

สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย 

 

 
 

มัชฌิมนิเทศ 
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ปัจฉิมนิเทศ 

 

 
 

จบการศึกษา อาํลาสถาบัน 
และเชิดชูเกียรตินักศึกษา 

 

 
 

ผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ 

 

 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 
 

พิธีไหว้คร ู
คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 
 

โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน (Pre-
college Program ) 
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นักศึกษาชั้นปทีี ่1 ดูงาน 

 

 
 

Best Career Day 

 
ผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณ 
 ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจาก
หลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดงันี ้

1.  นายจิรวัฒน์  ธิจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท  รหัส 551131024  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย  ที่ได้รับ “รางวัลนําเสนอผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม ประเภทบรรยาย” จาก
การนําเสนอผลงานเรือ่ง “ผลเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายร่วมกับการยืดกล้ามเน้ือแบบเคลื่อนไหวต่อ
ความสามารถในการกระโดดสูง ความเร็วในการวิ่งและความคล่องตัวในนักฟุตบอลเยาวชนชาย” Acute 
Effects of Warm-up with Dynamic Stretching on Vertical jump, Sprint  and  Agility in Youth Male 
Soccer Players.  ในงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา ครั้งที ่ 6 "SAT 6th 
National Sport Science Research Conference" จัดโดย การกีฬาแหง่ประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์
การกีฬาแหง่ประเทศไทย เมือ่วนัที่ 12-13 กันยายน 2557   ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จงัหวดัชลบุรี  
ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรชัย คําวงษ ์  เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์สายนท ี
ปรารถนาผล  เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม 

2. นางสาวศิริขวัญ  แสงบุญเรือง รหัส  531131006  นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์ ได้รบั  “รางวัลวทิยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2557”  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ
ปริญญาโทโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิทยานพินธ์เรือ่ง “บทบาทของซิงเกิ้ล-เชน 
แวริเอเบ้ิลแฟรกเม้นท์ที่จําเพาะต่อ ซีดี 147 ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่” ซึง่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพวั เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และศาสตราจารย์ ดร.ชัชชยั  ตะยาภิวัฒนา เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม 

3. นางสาวศุภลักษณ์  ผาดศรี   รหัส  541131012  นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ได้รับ  “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2557”  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโทโดย  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิทยานพินธ์เรื่อง “การพัฒนาแบบจําลองแนวคิดการบริการ
กิจกรรมบําบัดชุมชนในเชียงใหม่” ซึ่งม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา  พงษ์ศักดิ์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารว่ม 
 4. นายสมโภช  เสาร์อิน  รหัสประจําตัว 551151003 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย ์ได้รับ “รางวัลการนําเสนอโครงการวิจัย” เรื่อง “Generation of Induced Pluripotent Stem 
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Cell Derived T Lymphocytes for Defensing HIV Replication”   โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าสารเคมี 
จํานวน 50,000 บาท จากห้างหุ้นส่วนจํากัดวอร์ดเมดิก  
 
ทุนการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนตา่งๆ ได้แก ่ งบประมาณเงินรายได้ของ
คณะฯ เงินบรจิาคจากจากบรษิัทห้างร้าน มลูนิธิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรบัทุนการศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากทกุสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยกจิการนักศึกษาคณะฯ ทําหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานในการจดัสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา ซ่ึงในปี 2557 คณะ
เทคนิคการแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี ้
 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน 
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย ์
 1.1 ทุนขาดแคลน 17 200,000 
 1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา   
 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปทีี ่4   
 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปทีี ่3 37 150,000 
 1.3 ทุนสนับสนุนการทํางาน 110 79,975 
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหลง่ทุนอื่น 
 2.1 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค 27 379,000 
 
 กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพื่อช่วยเหลือแก่นกัศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณีเรง่ด่วน โดยคณะฯจะ
พิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป 
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ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 
2556 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 (20 มกราคม 2557) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทย์ทีต่อบข้อมูลแบบสํารวจทั้งส้ิน 258 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ส้ิน 264 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามทีเ่ป็นบัณฑิตระดบัปริญญาตรีมีทัง้ส้ิน 258 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 264 คน ปรากฏขอ้มูล
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี ้
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี คณะเทคนคิการแพทย์ 

สาขาวิชา 
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา 

ทํางาน  
(%) 

ศึกษาต่อ  
(%) 

กําลังหางานทํา 
(%) 

ประกอบอาชีพ
อิสระ (%) รวม 

เทคนิคการแพทย์ 75 (80.6) 15 (16.1) 3 (3.2) - 93 
รังสีเทคนิค 46 (95.8) 1 (2.1) 1 (2.1) - 48 
กิจกรรมบําบัด 49 (92.4) 3 (5.7) 1 (1.9) - 53 
กายภาพบําบัด 48 (75.0) 9 (14.1) 6 (9.4) 1 (1.6) 64 
บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 218 (84.5) 28 (10.8) 11 (4.3) 1 (0.4) 258 

 
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตที่ทํางานในภาครัฐและเอกชน 

สาขาวิชา 
บัณฑิตท่ีมีงานทํา หน่วยงานภาครัฐ 

/รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

/เจ้าของกิจการ 
จํานวน จํานวน % จํานวน % 

เทคนิคการแพทย์ 75 43 57.3 32 42.7 
รังสีเทคนิค 46 22 47.8 24 52.2 
กิจกรรมบําบัด 49 21 42.9 28 57.1 
กายภาพบําบัด 48 15 31.2 33 68.7 
รวมทุกสาขาวิชา 218 101 43.3 117 56.7 
*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html 
 
ตารางแสดงอัตราเงินเดือนและร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ  

 น้อยกว่า 
10,000.- (%) 

10,001- 
15,000.- (%) 

15,001-
20,000.- (%) 

20,001.-  
ช้ึนไป (%) ไม่ตอบ รวม 

เทคนิคการแพทย์ 6 (8.0) 37 (49. 3) 25 (33.3) 4 (5.3) 3 (4.0) 75 
รังสีเทคนิค -  18 (39.1) 22 (47.8) 6 (13.0) - 46 
กิจกรรมบําบัด 1 (2.0) 10 (20.4) 23 (46.9) 8 (16.3) 7 (14.3) 49 
กายภาพบําบัด 1 (2.1) 16 (33.3) 19 (39.6) 8 (16.7) 4 (8.3) 48 
รวมทุกสาขาวิชา 8 (3.7) 81 (37.2) 89 (40.8) 26 (11.9) 14 (6.4) 218 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการวิจัย 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557  27 
 

 

 

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2557 จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี ้
 1. งบประมาณแผน่ดิน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงนิ  2,494,000 บาท  
 2. งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย ์รวม 1,836,315.88 
  2.1 สําหรับคณาจารย์และบุคลากร 22 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 996,648 บาท 
  2.2 สําหรับบัณฑิตศึกษา (ทุนบณัฑิตศึกษา)   32   โครงการ เป็นจํานวนเงิน 839,667.88  บาท 
 3. งบประมาณจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 20 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,908,265 บาท  
 4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 48 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 29,053,983 บาท 
 รวมไดร้ับทุนสนบัสนุนงานวิจัยทั้งส้ิน 125 โครงการ เป็นงบประมาณ 37,292,563.88  บาท 

 
 
โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,494,000 บาท 
การพัฒนาชุดควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินผิดปกติ   
 รศ.ดร.สาคร  พรประเสริฐ 

334,600 

การสังเคราะห์พิลิเมอริก ไมเซลล์  ติดฉลากโมโนโคลนอล แอนติบอดีจากอนุพันธ์ไคโดชาน  
เพ่ือพัฒนาตัวพายารักษามะเร็งตับชนิดเฮพาโตเซลลูล่าร์คาร์ชิโนมา แบบจําเพาะเซลล์เป้าหมาย 
รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 

996,800

การศึกษาผลของวิตามีนซีต่อการเกิดภาวะความเครียดออกซิเดทีฟหลังการออกกําลังกาย   
อ.ดร.ปิยะวรรณ  บุญโพธิ์ 

1,162,600

งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 7 โครงการ เป็นทุนวิจัย 397,640 บาท 
การศึกษาฤทธิ์ของนํ้ามันสมุนไพรรวมสําหรับรักษาการติดเชื้อในช่องปากและฤทธ์ิการต้านการ
อักเสบในเซลล์จากโพรงประสาทฟัน | อ.ดร.ฟ้าใส  คันธวงศ์ 

57,000
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
การตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและน้ําตาลในเลือดช้างเอเชีย (Elephas maximus) 
ของประเทศไทย | อ.ดร.ศุภวัชร  สิงห์ทอง 

56,000 

การศึกษา ความคงทน การปนเปื้อน ของเชื่อวัณโรค และแบคทีเรียก่อโรค บนธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ไทย | อ.ดร.พลรัตน์  พันธ์ุแพ 

55,000 

ฤทธ์ิของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการยับย้ังการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 
อ.ดร.สุวิทย์  ด้วงมะโน 

58,000 

การศึกษาความไวต่อยาต้านเชื้อรา ในเชื้อยีสต์แคนดิดาท่ีแยกได้จากช่องปาก และจากกระแสเลือด 
อ.ดร.กัญญา  ปรีชาศุทธ์ิ 

57,000 

การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณไวรัสตับอักเสบบีในพลาสม่าท่ีเหมาะสมกับสายพันธ์ุท่ีแพร่ระบาด
อยู่ในประเทศไทย | อ.ดร.วุฒิชัย  คําดวง 

59,000 

การพัฒนาวิธี Biosensor สําหรับตรวจวัดปริมาณและศักษาคุณลักษณะของ soluble CD147 
molecule | อ.ดร.สุพรรษา  ปาต๊ะ 

55,640 

ภาควิชารังสีเทคนิค 1 โครงการเป็นทุนวิจัย 10,000 บาท 
การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาการก่อนเข้าเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค | อ.ดร.ชัชนก  อุดมธนกุลชัย 

 10,000 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 116,310 บาท 
โปรแกรมฝึกทักษะด้านความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงในการมีภาวะสมองเสื่อม 
ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวิทย์ 

 60,000 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการด้านสื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ ปี
การศึกษา 2556 | รศ.ดร.วรรณิภา  บุญระยอง 

10,000 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคัดกรองและส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน 
รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักด์ิพงศ์ 

46,310 

ภาควิชากายภาพบําบัด 11 โครงการ เป็นทุนวิจัย 472,698 บาท 
การศึกษาตัวแปรด้าน spatiotemporal ของการเดินของช้าง | นส.บุษบา ฉั่วตระกูล 42,328 
ภาวะหกล้มและความสามารถในการเคล่ือนไหวของผู้สูงอายุท่ีเจริญสติ | อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล 60,000 
ความสัมพันธ์ระหว่างการทรงตัวกับความสามารถในการลุกจากนั่งข้ึนยืนในผู้ใหญ่ตอนต้น 
ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ 

36,550 

ความเร็วในการเดินขณะเดินในเงื่อนไขท่ีแตกต่ากันในผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดคอเรื้อรัง 
ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ 

40,320 

การศึกษานําร่องความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของชีพจร และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และเมตาบอลิซึมในหญิงสูงอายุท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง
ท่ีออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ | อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค ์

60,000 

ผลระยะเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบ ออสไลฟ์ อี ต่อการตอบสนองของการใช้พลังงาน
ภายในของนักกีฬาและบุคคลท่ัวไป | รศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ 

47,450 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้งานโปรแกรมคอร์สแวร์ | ผศ.ดร.อุบล  พิรุณสาร 10,000 
ผลการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อคุณภาพชีวิตสตรีปัสสาวะเล็ด | รศ.กรกฎ  เห็นแสงวิไล 49,100 
ผลเฉียบพลันของการรักษาด้วยการนวดทางกีฬากับการนวดไทยในการลดอาการปวดระบมของ
กล้ามเนื้อภายหลังการออกกําลังกาย | ผศ.ดร.เพียรชัย  คําวงษ์ 

32,900 

การเปรียบเทียบการรับรู้ตําแหน่งระยางค์ขาส่วนล่างและการทรงตัวระหว่างผู้ใหญ่ท่ีอ้วนและไม่
อ้วน | รศ.สายนที  ปรารถนาผล 

40,600 
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
การเปรียบเทียบรูปแบบการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเพ่ือลดการเกิดภาวะ
ความดันโลหิตตกในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังขณะยืนบนเตียงปรับระดับ 
รศ.ดร.จงจินตน์  รัตนาภินันท์ชัย 

53,450

งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปี 2557 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 255,194.88 บาท 
การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของการกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินเอฟในคนไทยภาคเหนือท่ี
เป็นโรคฮีโมโกลบินอีเบต้าธาลัสซีเมียชนิดอาการไม่รุนแรง | นางสาวลําปลายมาศ ต่างพันธ์ุ 

30,000

การเปรียบเทียบลักษณะทางอณูวิทยาและรูปแบบการดื้อยาปฎิชีวนะของเชื้อ Methicillin-
Resistant Staphylococci ท่ีแยกได้จากคนและสุกร | นางสาวมลลิกา  รัตนเมือง 

7,864.50

การพัฒนาวิธีการตรวจหาการใช้โครีเซปเตอร์ และศึกษาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของเชื้อเอชไอ
วี-1 ซีอาร์เอฟศูนย์หนึ่งเออี ในการเปล่ียนสถานะภาพของการใช้โครีเซปเตอร์ 
นางสาวศยามล หงษ์ใจสี 

54,142

การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของโมโนโคนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะต่อฮีโมโกลบินมนุษย์   
นายคเณศ  ภักดีภักด์ิ 

30,000

ผลการลดการแสดงออกของซีดี 147 ด้วยซิงเกิลเชนเอฟวีเอ็ม 6-1 บี9 อินทราบอดี ต่อการ
เหนี่ยวนําการเกิดอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ชนิด CaCo2 
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสิทธ์ิ 

24,687.88

การศึกษาโปติโอมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ท่ีด้ือยาต้านวัณโรค   
นางสาวชัญญานชุ  ภู่ทิม 

19,958

การศึกษาหน้าท่ีของ Na, K-ATPase Beta3 Subunit ในการควบคุม ที ลิมโฟซัยต์  
นายณัฐพล เครือคําหล่อ 

44,405.50

การวิเคราะห์โพลิมอร์ฟิสมของเอ็กซ์เอ็มเอ็นวันจีแกมมาในผู้ป่วยเบตาธาลัสซีเมียร่วมกับ
ฮีโมโกลบินอีและโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอีท่ีมีระดับฮีโมโกลบินเอฟตํ่าและสูง 
นางสาวกชกร มหาสงคราม 

44,137.50

ภาควิชารังสีเทคนิค 7 โครงการ เป็นทุนวิจัย 222,378บาท 
การตรวจการเจริญและการตายของเซลล์ในเนื้อเย่ือมะเร็งและแผลเป็นด้วยโมเลกุลรายงานผล
สําหรับการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ | นายดุษฎี สุทโธ 

45,000

การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพ่ือห่อหุ้มอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์และติดตามการ
กระจายในร่างกายด้วยการสร้างภาพด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า | นางสาวชุติมณฑน์ แสนใจ 

30,000

การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนไพริเมทามีน-ไอรอน (III)-แอสคอบิกและศักยภาพในการสร้าง
ภาพเอ็มอาร์ไอการทํางานของพีไกลโคโปรตีน | นายพลเดช กันทะคํา 

30,000

การตรวจประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกําเนิด ด้านจลศาสตร์ของเซลล์, การเจริญเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์: ผลจากอายุและเพศของผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิด 
นายนัฐพงษ์ มูลคํา 

30,000

การประเมินภาวะเหล็กเกินในตับของผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์โดยใช้ค่า R2 ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี ROI based และ Pixel based | นางสาวมลฤดี ทาปัญญา 

30,000

การประเมินค่าแก้ของค่า T2* จากการสร้างภาพเอ็มอาร์สําหรับการตรวจภาวะเหล็กเกินของ
กล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ท่ีมีการติดตามผลในระยะยาว 
นายบุญกล งามเมือง 

2,378

การศึกษาปัจจัยการนําส่งยาและการยับย้ังปรากฏการณ์การดื้อยาหลายขนานในเซลล์มะเร็งตับท่ี
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีระดับเซลล์และในหนูขาวท่ีปลูกมะเร็ง 
 

55,000
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 119,926 บาท 
ประสิทธิผลของการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกอาร์มีโอสปริงต่อความสามารถด้านการเคล่ือนไหวของรยางค์
ส่วนบนและความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | น.ส.พิชญาศินี สุวรรณสมศรี 

27,803 

ความหนาของกล้ามเนื้อ Lower Trapezius ในผู้ท่ีมีอาการปวดคอเรื้อรังข้างเดียว 
 

8,940 

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินทักษะการทํางานพ้ืนฐานสําหรับวัยรุ่นออทิสติก | น.ส.สุมนา  สุชาติ 16,253 
ความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องภายในของแบบวัดการฟ้ืนตัวด้านสุขภาพจิตฉบับ
ภาษาไทย | น.ส.รดาฐ์  ลิ้นฤาษี 

20,568 

ผลของการใช้ม้าช่วยบําบัดต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและช่วงความสนใจของเยาวชนออทิสติก
สเปคตรัม | น.ส.ศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ 

23,737 

ผลของการใช้ม้าช่วยบําบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนออทิ
สติกสเปคตรัม | น.ส.สินีนาฏ  บุญมี 

22,625 

ภาควิชากายภาพบําบัด 11 โครงการ เป็นทุนวิจัย 242,169 บาท 
ผลของลําดับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนร้อนและคลื่นเสียงความถ่ีสูงต่อการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่า | นางสาวดารารัตน์  เบญจบุญญานุภาพ 

15,641 

การสํารวจแบบแผนของการเคลื่อนไหวและระบบการเคล่ือนท่ีในบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องของข้อ
ต่อกระดูกกระเบนเหน็บ | Mr.Leonard Henry Joseph 

10,300 

ผลของการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมต่อการใช้พลังงานขณะพักและการไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรัง | น.ส.พัชรียา  อัมพุธ 

29,958 

ประสิทธิผลของกางเกงป้องกันกระดูกสะโพกหักจากการหกล้มในผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานพัก
ฟ้ืน | น.ส.มัญชุลพีร  วิริยะ 

12,356 

การวัดความหนาของกล้ามเนื้อทราฟีเซียสส่วนล่างโดยใช้ภาพถ่ายอัลตราซาวด์ในผู้ท่ีมีอาการปวด
คอเรื้อรัง | น.ส.ชโลมใจ  เพ็ญศรี 

30,000 

ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคล่ือนไหวและการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นประสาทการ
รับรู้ของกล้ามเนื้อต่อกําลังและความคล่องตัวในนักฟุตบอลเยาวชนชาย | นายจิรวัฒน์  ธิจันทร์ 

30,000 

ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีการฝังเข็มการประคบด้วยนวัตกรรมแผ่น
ประคบร้อนตุ้มน้ําหนักและการออกกําลังกาย | น.ส.พิมพ์ชนก  วงศ์สันติภาพ 

16,660 

ผลของวิธีการจัดตะกอนต่อความม่ันคงในการทรงตัวขณะเดินในผู้ป่วยเวียนศีรษะเนื่องจากหินปูน
หูชั้นในหลุดไปส่วนหลัง | น.ส.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ 

30,000 

ผลของการฝึกไทชิต่อปัจจัยทางสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการหกล้มและความเสี่ยงต่อการหกล้มใน
ผู้สูงอายุท่ีมีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย | น.ส.วรรณนิศา ธนัคฆเศรณี 

25,106 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกจากนั่งข้ึนยืนด้วย
ขาข้างเดียวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น | นายวีระศักด์ิ ต๊ะปัญญา 

14,203 

ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการสะพายกระเป๋านักเรียน | น.ส.สุขกาญจน์ สาลา 27,945 
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,080,000 บาท 
ผลของสารสกัดสมุนไพรห่ิงหายต่อวิถีการนําส่งสัญญาณท่ีเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะของเซลล์มะเร็ง
ลําไส้ใหญ่ชนิด SW620 | อ.ดร. รุจิเรข ไชยวงษา 

100,000 

ความชุกและการกระจายตัวของจีโนทัยป์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ดี (เอชดีวี) ในมารดา
ท่ีติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบชนิด บี และอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชดีวีจากมารดาสู่ทารก 
อ.ดร.เนตรดาว คงใหญ่ 

150,000 
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
การศึกษาผลของการยับย้ังการแสดงออกของ CD147 ต่อการด้ือยาแบบหลายชนิดในเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว K56/Adr | ผศ.ดร.สาวิตตรี  เจียมพานิชยกุล

200,000

ผลของการสกัดหยาบจากจําปีสริิธร | ผศ.ดร.ทรงยศ  อนุชปรีดา 200,000
การวิเคราะห์โพลิมอร์ฟิสมของเอ็กซ์เอ็มเอ็นวันจีแกมมาและบีซีแอล 11 เอ ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซี
เมียร่วมกับฮีโมโกลบินอีและโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอีท่ีมีระดับฮีโมโกลบินเอฟตํ่าและสูง 
รศ.ดร.สาคร  พระประเสริฐ 

200,000

ผลของสารสกัดโพรพอลิสด้วยแอลกอฮอล์ต่อการลุกลามของเชื้อแคนดิดาในไข่ไก่ฟัก 
ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ  ตระกูลพัว 

200,000

ทุนวิจัยโครงการขับเคล่ือน มช.สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์

1,000,000

ทุนวิจัยสถาบัน | น.ส.เสาวณิต  ชัยรัตนภิวงศ์ 30,000
ภาควิชารังสีเทคนิค 5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,365,000 บาท 
การสํารวจปริมาณเรดอนในอาคารบริเวณนํ้าพุร้อนอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี 

100,000

การสํารวจปริมาณเรดอนและฝุ่นละอองในท่ีพักของผู้ท่ีพบรอยโรคของปอด อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ | ผศ.ธาริกา  ธรรมวิจิตร 

150,000

แบบจําลองเคร่ืองกําเนิดรังสีเอ็กซ์ท่ีใช้สร้างภาพรังสีเพ่ือตรวจสอบปริมาณรังสีเอ็กซ์ท่ีผู้ป่วยได้รับ
การถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ | รศ.ดร.สชุาติ  โกทันย์ 

85,000

ทุนวิจัยการบริการวิชาการชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ย่ังยืน | รศ.อุทุมมา  มัฆะเนมี 

1,000,000

ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: จรรยาบรรณสําหรับ 
วิชาชีพรังสีเทคนิค | รศ.อุทุมมา  มัฆะเนมี 

30,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 153,265 บาท 
ทุนวิจัยและพัฒนาโครงการช้างบําบัด | รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักด์ิพงศ์ 98,065
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนัก
กิจกรรมบําบัด | รศ.ดร.วรรณิภา  บุญระยอง 

30,000

ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: การฝึกกิจวัตรประจําวันสําหรับผู้
หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย | ผศ.ดร.จนัญญา  ปัญญามี ทิพย์พยอม 

25,200

ภาควิชากายภาพบําบัด 4 โครงการ เป็นทุนวิจัย 310,000 บาท 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างของกล้ามเนื้อคอในผู้สูงอายุท่ีมีและไม่มีอาการปวดศรีษะ 
ผศ.ดร.สุรีพร  อุทัยคุปต์ 

200,000

ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: การรักษาและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า 
รศ.ดร.จงจินตน์  รัตนาภินันท์ชัย 

50,000

ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: สุขภาพสตรี 
รศ.กรกฎ  เห็นแสงวิไล 

30,000

ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: ระเบียบวิธิวิจัยทางคลินิกสําหรับ
กายภาพบําบัด | ผศ.ดร.นวลลออ  ธวินชัย 

30,000

งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 27 โครงการ เป็นทุนวิจัย 19,305,045 บาท 
The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration paediatric data 
merger 2013 (EPPICC programme) ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก EPPICC programme 
ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

168,750
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
Prospective study of Lopinarvir based ART for HIV Infected ChildreN Globally 
(LIVING study) ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก DNDi | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

3,723,291 

Technical Services Agreement  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก DNDi | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 1,101,833 
The Initiative 5% Agreement for the implementation of an expertise mission 
(CMUMIS: R000010971) ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก FEI ประเทศฝร่ังเศส 
ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

1,339,195 

Efficacy and cost-effectiveness of CAREHPVTM human papillomavirus screening 
versus pap smear for the detection of precancerous and/or cancerous cervical 
lesions among HIV-infected women in Lao PDR ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Foundation 
Merieux ประเทศฝร่ังเศส | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

244,422 

PENTA 18 / KONCERT หัวข้อ "Retrospective lopinavir/ritonavir pharmacokinetic 
analysis on stored plasma samples" ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก the Paediatric European 
Network for the Treatment of AIDS (PENTA Network) | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

260,271 

The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration paediatric data 
merger 2013 (EPPICC programme)  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก the Paediatric European 
Network for the Treatment of AIDS (PENTA Network) | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

222,025 

Neutralization of HIV, HBV and HCV by antibodies in the mother-to-child 
transmission context: lessons for vaccine efficiency-N3H-MTCT ทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก Universite Francosis Rabelais (Unit) และ Institut de recherche pour le 
development (IRD) ประเทศฝร่ังเศส | ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี 

1,000,678 

Feasibility of the use of dried blood spots for routine monitoring of HIV RNA load 
in HIV-infected patients in Thailand  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ | อ.ดร.วุฒิชัย  คําดวง 

345,000 

Prevalence and genotypic distribution of Hepatitis D Virus (HDV) Infection in HIV-
Hepatitis B virus co-infected mother and rate of HDV mother-to-child transmission 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | อ.ดร.เนตรดาว  คงใหญ่ 

279,000 

AMS HbE Tube Test ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บ.ควอลิฟายกรุ๊ป จํากัด 
รศ.ดร.ธนูศักด์ิ  ตาตุ 

388,800 

การศึกษาผลผลติภัณฑ์ Operation BIM ต่อเนื่องปีท่ี 2 ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บ.เอเชี่ยนไฟย์
โตซูติคอลฯ | ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ 

3,254,130 

งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดต้ังศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ไบโอ
เทค | ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ 

840,000 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพรอพอลิสในนาโนพาติเคิลต่อการลุกลามของเชื้อแคนดิดา ทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก พวอ. ป. โท  | ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ  ตระกูลพัว 

200,000 

กลไกการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงใน Culex quinquefasciatus ยุงรําคาญพาหะนําโรคพยาธิฟิลา
เรีย ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.  | อ.ดร.จินตนา  ยาโนละ 

240,000 

ฤทธ์ิของข้าวก่ําต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทุนสนับสนุนการวิจยัจาก สกว. 
อ.ดร.ขนิษฐา  ทานี่ฮิล 

460,139 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 15 (นักศึกษา น.ส.สายจิตต์ คุ้มเมือง) ทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก สกว.และ มช. | ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ 

430,400 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 15 (นักศึกษา นายสิงห์คํา ธิมา) ทุนสนับสนุน
การวิจัยจาก สกว.และ มช. | ผศ.ดร.ทรงยศ  อนุชปรีดา 

398,333 
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
การผลิต RNA aptamers ชนิดทนต่อ nuclease ท่ีมีความจําเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย 
Mycobacterium avium ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่ 
อ.ดร.ชญาดา  สิทธิเดช ธารินเจริญ 

240,000

การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกุลท่ีทํางานร่วมกับโมเลกุล CD99 เพ่ือใช้ในการพัฒนา
กลยุทธ์สําหรับการบําบัดโรคทางภูมิคุ้มกันและเนื้องอก ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.นักวิจัยรุ่น
ใหม่ | อ.ดร.สุพรรษา  ปาต๊ะ 

240,000

บทบาทของเวอร์ซิแคนท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาณการอักเสบในโรคเข่าข้อเสื่อม ทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่ | อ.ดร.กันยามาส  ชูชีพ 

240,000

กลไกระดับโมเลกุลของ CD147 ต่อการด้ือยาโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน MDR1 และ 
Survivin ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ท่ีด้ือยา ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
สกว.เมธีวิจัย | ผศ.ดร.สาวิตตรี  เจียมพานิชยกุล 

400,000

การพัฒนาวิธีการใหม่เพ่ือรบกวนกระบวนการประกอบอนุภาค และกระบวนการสร้างไวรัสเอชไอวี
ท่ีสมบูรณ์ด้วยโปรตีนแองไครินรีพีท ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.เมธีวิจัย 
ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 

374,994

การศึกษากลไกของเคอร์คิวมินต่อการยับย้ังโปรตีนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของโปรตรี ซี-จูน เอ็น
เทอมินอลไคเนส (เจเอ็นเค) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับโปรตีนทรานสคริปชั้นแฟกเตอร์ท่ีลดการควบคุมการ
แสดงออกของยีนส์วิล์มทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฐจักรของเซลล์ ทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก สกว.เมธีวิจัย | ผศ.ดร.ทรงยศ  อนุชปรีดา 

400,000

ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรครูปแบบใหม่ท่ีมีความไวสูงท่ีอาศัยหลักการของ Immunomagnetic 
separation ร่วมกับวิธี Two-pair confronting PCR ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวทช. 
ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ  ตระกูลพัว 

916,667

การพัฒนาวิธีใหม่สําหรับตรวจหาแอคติวิต้ีของเอนไซม์โปรตีนเอส และอินทิเกรส ของเอชอี-1 เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวรส. 
ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 

1,264,000

การพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรเจลผสมเปปไทด์ลูกผสม LL-37-Linker-Histatin-5 และการ
ประยุกต์ใช้ในมนุษย์ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
อ.ดร.สรศักด์ิ  อินทรสูต 

333,117

ภาควิชารังสีเทคนิค 6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 3,810,768 บาท 
(ทุน Franco-Thai) ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Franco-Thai | รศ.ดร.สํารี  ม่ันเขตต์กรน์ 125,000
A Chiang Mai University-HMRI MRI/MRS Project: A Neurobiology Study of 
Methamphetamine ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก NIH, USA | อ.ดร.สุวิทย์  แซ่โค้ว 

2,802,476

24 hours Holter Monitoring and Endocrine Complications in PediatricPatients with 
Transfusion-dependent Thalassemia ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อ.ดร.สุวิทย์  แซ่โค้ว 

76,000

Evaluation of Cardiovascular Complications Using Echocardiography and Magnetic 
Resonance Imaging in Pediatric Patients with Transfusion-dependent Thalassemia 
in Northern Thailand ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว | อ.ดร.สุวิทย์  แซ่โค้ว 

400,000

การศึกษาผลกระทบของรังสีปริมาณตํ่าท่ีใช้ในการวินิจฉัยโรคต่อเซลล์ลิมโฟไซด์มนุษย์ ทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่ | อ.ดร.มนตรี  ต้ังใจ 

240,000

วิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะปรางและการบ่งชี้โมเลกุลสําคัญของสารสกัดเพ่ือการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.อุตสาหกรรม | อ.ดร.ณฐุปกรณ์  เดชสุภา 
 

167,292
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 476,250 บาท 
ประสิทธิผลการฟ้ืนฟูสภาพของกลุ่มผู้ท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท (อัมพาต/อัมพฤกษ์) ของ
เทศบาลตําบลสนักลาง  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก เทศบาลตําบลสันกลาง จ. เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ร.อ.พิศักด์ิ  ชินชัย 

50,000 

การปรับแต่งและอานวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
ผศ.ดร.สุภาพร  ชินชัย 

426,250 

ภาควิชากายภาพบําบัด 13 โครงการ เป็นทุนวิจัย 5,461,920 บาท 
Mathematical model to quantify uneven loading of bodyweight on human legs 
among osteoarthritis patients-An explorative novel study  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
ERGS grant (ทุนร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย) | รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 

1,070,000 

การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับเด็กผู้หญิงและสตรีในนักกีฬายกน้ําหนัก ทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก IOC สมาคมยกน้ําหนัก | ผศ.ดร.ภัทรพร  สิทธิเลิศพิศาล 

810,492 

Effect of Mindfulness Meditation on Cognitive Performance and Balance Control 
during Gait ทุนสนับสนุนการวิจยัจาก Whitaker International Fellows and Scholars 
Program Institute of International Education (IIE)  | อ.ดร.ปฏิมา  ศิลสุภดล 

500,000 

การพัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันท่ีสัมพันธ์ต่อความ
เสี่ยงด้านความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสําหรับผู้สูงอายุไทย ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. 
อ.ดร.ศรีวรรณ  ปัญติ 

500,000 

ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยวิธีการฝั่งเข็ม การประคบด้วย
นวัตกรรมแผ่นประคบร้อน และการออกกําลังกาย  ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. 
รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 

489,700 

ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจประยุกต์ต่อประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและปอดใน
ผู้สูงอายุ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. | อ.ดร.อรวรรณ  เวอร์เนอร์ 

347,828 

โครงการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสุขภาพกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟ้ืนฟูใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. | ผศ.ดร.สมพร  สังขรัตน์  

175,500 

การวิจัยแบบสุ่มเพ่ือศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบไทซ่ีเป็นเวลา 6 เดือนต่อการรับรู้ความ
เข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดในผู้ท่ีมีความบกพร่องของการรับรู้
ความเข้าใจเล็กน้อย ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. | ผศ.ดร.สมพร  สังขรัตน์ 

400,000 

ผลของกรดโรสมานิคต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินท่ีถูกเหนี่ยวนําโดยแองจิโอเทนซิน II ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สกว. | อ.ดร.มุจลินทร์  ประสานณรงค ์

240,000 

การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มของการออกกําลังกายและการรักษาด้วยการดัดดึงสําหรับผู้สูงอายุท่ีมี
อาการปวดศรีษะร่วมกับอาการปวดคอ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ผศ.ดร.สุรีพร  อุทัยคุปต์ 

200,000 

การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตหญ้าหมอน้อยและสารสําคัญในผลผลิตตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเพ่ือ
เป็นวัตถุดิบสําหรับนําพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดบุหร่ี ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวทช. 
รศ.ดร.ดลรวี  ลีลารุ่งระยับ 

200,000 

การพัฒนาสร้างเตียงปรับท่าทางต้นแบบ สําหรับผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังบนหอผู้ป่วยหนักเพ่ือเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวทช. ภาคเหนือ | รศ.ดร.ดลรวี  ลีลารุ่งระยับ 

200,000 

หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสําหรับผู้ป่วยอัมพาต ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ | รศ.ดร.จงจนิตน์  รัตนาภินันท์ชัย 

328,400 

 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557  35 
 

 

 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวจิัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2557 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งส้ิน  173 เรือ่ง จําแนกเป็น 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ จํานวน 
101 เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชรีายช่ือวารสารระดับชาติที่ 
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. จํานวน 19  เรือ่ง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน 
53   เรื่อง 

 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2557 จํานวน 160 เรือ่ง 
 
 ทั้งนี้ผลงานวจิัยของคณะเทคนคิการแพทย์ ไดม้ีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกตใ์ช้
งานในหนว่ยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย | ผู้วิจัย หน่วยงานท่ีนําผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์

วัน/เดือน/ปีท่ี
เริ่มใช้ประโยชน์ 

1 ลูกอมเม็ดหญ้าหมอน้อย | ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ สวทช. 9 ตค 56 
2 ชุดคัดกรอง Seven-Minute Screen (7 MS) ฉบับ

ภาษาไทย | ผศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ 
เครือข่ายองค์กรดําเนินงานผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่ 

26 ตค.56 

3 คู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดดูแลผู้สูงอายุ 
ท่ีมีภาวะสมองเสื่อมแก่ญาติและผู้ดูแลแบบสหสาขาวิชา | 
ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์ 

เครือข่ายองค์กรดําเนินงานผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่ 

26 ตค.56 

4 ชุดฝึกความรู้ความเข้าใจท่ีบ้าน (Home-based 
cognitive training kit) สําหรับฝึกทักษะด้านความรู้
ความเข้าสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องของความรู้
ความเข้าใจระดับเล็กน้อย (MCI) | ผศ. ดร. พีรยา ม่ัน
เขตต์วิทย์ 

เครือข่ายองค์กรดําเนินงานผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่ 

26 ตค.56 

5 กลไกระดับโมเลกุลของโพรพอลิสในการเหนี่ยวนําให้เกิด
เซลล์ตายแบบอะพอพโทซิสในเนื้อ Candida albicans 
| ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว 

โครงการพี เอช พี ที 19 พย.56 

6 การทดสอบชุดควบคุมคุณภาพสําหรับการตรวจวินิจฉัย
ชนิดฮีโมโกลบิน | รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 

โครงการพี เอช พี ที 19 พย.56 

7 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM  
ต่อการกระตุ้นการทํางานระบบภูมิคุ้มกัน   
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ และคณะ 

บ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด 
(มหาชน) 

4 ธค.56 

8 เด็กซีพี: สื่อวิดีทัศน์ความรู้เบื้องต้นในชุมชน 
รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 12 ธค.56 

9 การสํารวจและพัฒนาแนวทางการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยสะดวกสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ | อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 12 ธค.56 
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ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย | ผู้วิจัย หน่วยงานท่ีนําผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์

วัน/เดือน/ปีท่ี
เริ่มใช้ประโยชน์ 

10 การพัฒนาแบบคดักรองปัญหาทักษะด้านการเขียน: การ
หาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน | อ.ดร.สุจิตรพร เลอ
ศิลป์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 12 ธค.56 

11 การศึกษาอัตราการเกิด Apoptosis ของ CD4 T 
lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ | 
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 

โครงการพี เอช พี ที 16 ธค.56 

12 การเพ่ิมความสามารถด้านการทรงตัว การควบคุมการ
ทรงท่า และการบูรณาการการมองเห็นและการ
เคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมช้างบาํบัดสําหรับดาวน์- 
ซินโดรม | รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 23 ธค.56 

13 แผ่นประคบร้อนสุขภาพเมล็ดธัญพืชสมุนไพร |  
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ 

นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

3 มค.57 

14 แผ่นประคบร้อนวัสดุดินเผา | 
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ 

นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

3 มค.57 

15 ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยเพ่ือการเลิกบุหร่ี | 
ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ 

นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

3 มค.57 

16 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ร่วมกับ
สมุนไพรเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สมุนไพร
ห่ิงหาย | รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 

วัดซอนทุเรียน จ.นครสวรรค์ 9 มค.57 

17 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของชุดตรวจคัดกรอง
ฮีโมโกลบินอี AMS-HbE Tube Test เพ่ือเผยแพร่เชิง
พาณิชย์ | รศ.ดร.ธนูศักด์ิ ตาตุ 

บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จํากัด 5 มีค.57 

18 แผ่นประคบร้อนสุขภาพท่ีมีส่วนประกอบของวัสดุดินเผา 
| รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 

โรงพยาบาลจอมทอง 31  มีค.57 

19 แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ําหนัก | รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ โรงพยาบาลจอมทอง 2 เมย.57 
20 ชุดฝึกความรู้ความเข้าใจท่ีบ้าน (Home-based 

cognitive training kit) | ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวิทย์ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ 

19 เมย.57 

21 แบบประเมินคัดกรองภาวะความรู้ความเข้าใจด้วย
เคร่ืองมือ GP-Cognitive screening | ผศ.ดร.จิรนันท์ 
กริฟฟิทส์ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ 

19 เมย.57 

22 การตรวจประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุอย่างง่าย 
(simple senior fitness tests) | อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ 

19 เมย.57 

23 Inhibitory effect of curcumin on Wilms' tumor 1 
gene activity resulting in decreasing rate of 
leukemia cell proliferation | ผศ.ดร.ทรงยศ อนุช
ปรีดา 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

24 Inhibitory effect of Kaffir lime leaf fraction 
extracts on Wilms' tumor 1 mRNA in leukemia 
cell lines and leukemia cells obtained from 
patients | ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 

โครงการ PHPT 31 กค.57 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557  37 
 

 

ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย | ผู้วิจัย หน่วยงานท่ีนําผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์

วัน/เดือน/ปีท่ี
เริ่มใช้ประโยชน์ 

25 Inhibitory Effect of Lipid Nano-Emulsions 
Incorporating Curcumin on Leukemic Cell 
Growth | ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

26 Tumor content of anti-apoptosis Survivin 
transcripts and protein in prognosis of lung 
cancer | ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

27 Studies of Platelet Function and Development 
of Flow Cytometry to Detect in vivo Activated 
Platelets Using Produced Monoclonal 
Antibodies | ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

28 Biochemical characterization of a new heparan 
sulfate proteoglycan on granulocytes and the 
study of its role in granulocyte differentiation | 
รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

29 Preparation of water-soluble chitosan 
derivatives anti-HSPG and study of its effect on 
metastasis and implantation of cancer cells in 
animal model (PhaseII) | 
รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

30 Characterization of high potential panel 
monoclonal antibodies specific to human liver 
heparan sulfate protoglycans for the 
development of hepatocellular carcinoma 
investigation kit | รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 

โครงการ PHPT 31 กค.57 

31 สารควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยชนิดของฮีโมโกลบิน 
| รศ. ดร. สาคร พรประเสริฐ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 จ.
เชียงใหม่ 

6 สค.57 

32 การผลิตแผ่นประคบร้อนสมุนไพร |    
รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 

สํานักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8  สค.57 

33 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความเสี่ยงในการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 
ณ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | 
อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ 

อบต.แม่ก๊า 1 กย.57 

34 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทํา Confronting PCR 
เพ่ือตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis |  
อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ 

ศูนย์วัณโรค เขต 10 จ.เชียงใหม่ 3 กย.57 

35 การสํารวจสุขภาพจิตของประชาชนท่ีมารับบริการจาก
งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 
ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์ 

ศูนย์สุขภาพจิต จ.เชียงใหม่ 9 กย.57 
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 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรยิธรรม 
การวิจัยแก่อาจารย์และนกัวิจัย 

1. จัดโครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างแรงขับเลื่อนนักวิจัยเพ่ือ
การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับสําหรับตีพิม์ในวารสารระดับนานาชาติ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556  ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์  

2. จัดโครงการอบรม การอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีและจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ และ การอบรม
จริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์และการใช้คู่มือวิธีการดําเนินมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedures : SOPs)  สําหรับคณาจารย์ในภาควิชาและนักศกึษา  เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือขอการรับรอง
โครงการวิจัยเชิงจริยธรรม  วันท่ี 15  ตุลาคม 2556 และ 29 พฤษภาคม 2557  ณ คณะเทคนิค
การแพทย์  

3. จัดโครงการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เร่ือง  เครือข่ายนักวิจัยในการร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย และ การอบรมวิธีการเขียนของทนุวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกให้ประสบผลสําเร็จ  วันท่ี  21  กุมภาพันธ์  2557 

4. โครงการอบรม Research grant : How to success and Tips to abtain international grant.  
      วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
5. โครงการอบม “การเขียนบทความนิพนธ์ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” How to choose 

the Right and Beall’s list  to Predatory Open access Publishers.  วันท่ี 13  สิงหาคม  
2557 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 

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

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

Center) 
 ศูนย์วิจัยเพือ่ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for 

Molecular Imaging: CEMI) 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS) 
 หน่วยวิจยัพฤฒาวิทยา และสุขภาพผู้สูงอายุ (Gerontology  and  Elderly Health Research Unit) 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
1. การให้บริการวิชาการและวชิาชีพ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ีได้มีโอกาสนาํความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชพีออกให้บรกิารแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวทิยากร การเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาชพี การออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพทาง
เทคนิคการแพทย์รว่มกับศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในรอบปี 2557 ทีผ่่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บริการวิชาการ
โดยสรุปดังน้ี 
 

กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสร้าง
ส้วม ในโครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ หมู่บ้านยาง
เปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   

11-19 ตุลาคม 2556 

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อยตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  การแจกเคร่ืองกันหนาวเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพข้ันพ้ืนฐานประชากร บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ณ บ้านอูตูม 
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

23-24 พฤศจิกายน 
2556 

โครงการประชุมวิชาการประจําป ี2556  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ  รร.เซ็นทราราดวงตะวัน  อ.เมือง เชียงใหม่ 

11- 13  ธันวาคม  
2556 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Programs for HIV Prevention 
and Treatment (PHPT)  และ Institut de Recherche pour le Développement – IRD 
UMI 174 ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ  เร่ือง “Access to HIV and Other STDs 
Diagnosis and Linkage with Care in Southeast Asia”   ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ 

23-24 มิถุนายน 2557 

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
บริการวิชาการชมุชน   ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดําเนินการการตรวจคัดกรอง
และส่งเสริมความคิด   ตลอดจนการตรวจคัดกรอง/ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ ตาม
หนังสือเชิญ ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี เทศบาล
ตําบลสันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ณ  เทศบาลตําบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 

25 พฤศจิกายน 2556 

บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  1 /2557   ณ   เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 14  ธันวาคม  2556 
บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  2 /2557   ณ  รพช. ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่     9   มกราคม  2557   
บริการวิชาการชมุชน คร้ังท่ี   3/2557   ณ ทต. มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 18  มกราคม  2557 
บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  4/2557   ณ อบต.แม่ก๊ะ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 1  มีนาคม  2557 
บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  5/2557   ณ เทศบาลตําบลหนองแก๋ว  อ. หางดง จ.เชียงใหม่  7 มิถุนายน 2557 
บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  6/2557 เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย   ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 มิถุนายน 2557 

บริการวิชาการชมุชน  คร้ังท่ี  7/2557  ณ เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่   29 มิถุนายน 2557 
บริการวิชาการชมุชนคร้ังท่ี    8/2557   ณ เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพงจ.เชียงใหม่  17 สิงหาคม 2557 
บริการวิชาการชมุชนคร้ังท่ี    9/2557   ณ  เทศบาลตําบลสันโปง่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 23 สิงหาคม 2557 
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      จัดโครงการบริการตรวจสุขุภาพในงาน BMEC Road Show 2014 
ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

23 -24 สิงหาคม 2557 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คลินิกรักษ์สุขภาพ คร้ังท่ี 6 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ  
เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มช. ส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ชื่อของศูนย์บริการฯ และคณะฯ    
ณ เซ็นทรัล พลาซ่า แอร์พอร์ต  เชียงใหม่   เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 

12 สิงหาคม 2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคท่ีทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพ่ือการวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการ” 

20 - 21 มีนาคม 2557 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเคมีคลินิก   เรื่อง Workshop on Clinical Chemistry 
Laboratory Improvement Tools   คร้ังท่ี  2   ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

16 - 18 ตุลาคม 2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาเร่ือง การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ 
คร้ังท่ี 2    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21-22 ตุลาคม 2556 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Annual International Meeting of The Society of 
Molecular     Imaging of Thailand:    From Preclinical Research to Clinical 
Application”   ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

28-30 พฤศจิกายน 
2556 

 โครงการฝึกอบรมสําหรับนักเทคนิคการแพทย์เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาทักษะทางห้องปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา   ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น 

1 พฤษภาคม  - 30 
มิถุนายน 2557 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างภาพระบบดิจิตอล  ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น 

 3 กรกฎาคม 2557 

โครงการ Applied   Functional Science Concept for Therapeutic Exercise  
ณ  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31  กฏกาคม – 1 
สิงหาคม 2557 

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก การให้คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ คร้ังท่ี 5  เร่ือง “กรณีศึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ”  
ณ  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 

8 - 10  กรกฎาคม 
2557      

การประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการทดสอบด้านแบคทีเรียทางการแพทย์”   
โดยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กับ คณะเทคนิค
การแพทย์    
ณ คณะเทคนิคการแพทย์       

16-18 กรกฎาคม 2557   

ภาควิชารังสีเทคนิค 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐานการตรวจ MRI ตามความต้องการของบริษัทฟิลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

16 กันยายน-17 
พฤศจิกายน 2556 

โครงการอบรมระยะสั้น โครงการร่วมระหว่างภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช.  
กับ ภาควิชารังส ี คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 หลักสูตร    ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข    
 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญการสร้างภาพระบบดิจิตอล       
 2. หลักสูตรความเชี่ยวชาญการสร้างภาพตัดขวางด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์คอมพิวติวเตอร์ 
(CT Scan)    

2 มิถุนายน  ถึง  3  
ตุลาคม  2557 

     โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง “การพัฒนางานรังสีเทคนิค”     ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์
วิว เชียงใหม่ อ. เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 

28-29 สิงหาคม 2557   
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันท่ี 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปี  2557 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี กิจกรรมบําบัดไทย    
 โปรแกรมที่ 1 เร่ือง Upper Limb Rehabilitation : Theory to Practice and 

Research    
 โปรแกรมที่ 2 เร่ือง การใช้เคร่ืองมือประเมินทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้  ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

27-30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 

ภาควิชากายภาพบําบัด 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Post-Workshop) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 30 ปี  ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครบรอบ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง Osteoporosis And Low Bone Mass: Examination And 
Exercise Prescription In The Real World   ณ คลินิกกายภาพบําบัดแม่ปิง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

28 มิถุนายน 2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ภาควิชากายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    และครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เร่ือง Bridging the 
Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & 
Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging 
Adults    ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

23-27 มิถุนายน 2557 

 
ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ 

 

 
 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งท่ี 7 เน่ือง
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เรื่อง “การแก้ปัญหางานประจําวันในงานบริการ
โลหิต” ในระหวา่งวันท่ี 22 - 24 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องบรรยาย 2 (ช้ัน 12) และห้องปฏิบัติการ  
(ช้ัน 5) อาคาร 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
  

การประชุมวิชาการประจําปี 2556 จัดเมื่อ  111-
13 ธันวาคม 2556  ณ รร.เซ็นทารา  
ดวงตะวันเชียงใหม่  ได้รบัเกียรตจิาก 
 ศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประธานการเปิดประชุม 



รายงานผลการดาํเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557  43 
 

 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Applied 
Functional Science Concept for 
Therapeutic Exercise” ระหวา่งวนัท่ี 31 
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ หอ้งประชุม ศ.
เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ช้ัน 12 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแนะนําการ
ให้บริการของศูนย์สัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันพุธท่ี 30 กรกฏาคม 
2557 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 
ช้ัน 1 อาคาร 12 

 

 

การประชุมปฏิบัตกิาร “การพัฒนาศักยภาพการ
ทดสอบดา้นแบคทีเรียทางการแพทย์” โดยความ
ร่วมมือด้านวิชาการ ระหวา่ง สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการ กบั คณะเทคนิคการแพทย์ 
ระหว่างวันท่ี 16-18 กรกฎาคม 2557 โดยมีอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ และ ผูอ้ํานวยการ
สํานักมาตรฐานหอ้งปฏิบัตกิารให้เกยีรติมาเปดิ
งาน 

 

 

ภาควิชากจิกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จัดโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ ประจําปี 2557 เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี กิจกรรมบําบัดไทย เมื่อวันท่ี 27-
30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 

 
 

การอบรมเรือ่ง เดก็กลุม่เสี่ยงดา้นการเรียนและ
การบาํบดัช่วยเหลอืทางกจิกรรมบาํบัด  
เมื่อวันท่ี 19  ธันวาคม  2557 ณ หอ้งศิษย์เก่า
สัมพันธ ์ช้ัน 1 อาคาร 12 ช้ัน 

 

 

การฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์เพื่อฟื้นฟูและ
พัฒนาทักษะทางห้องปฏิบตัิการโลหิตวิทยา พิธี
เปิดโดย รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร และนโยบายและแผน ระหว่างวันท่ี 1 
พฤษภาคม ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง
ประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรค์ลินิก ช้ัน 4 
อาคาร 7 ช้ัน 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกบั The Programs for HIV Prevention 
and Treatment (PHPT) และ Institut de 
Recherche pour le Développement – IRD 
UMI 174 ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “Access to HIV and Other STDs 
Diagnosis and Linkage with Care in 
Southeast Asia”ระหว่างวันท่ี 23-24 มิถุนายน 
2557 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวดัเชียงใหม ่



44  AMS-CMU Annual Report 2014 

 

 

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บาํเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้าง
ส้วม ในโครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัต
นราชสุาดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ หมูบ่้านยาง
เปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 11-19 
ตุลาคม 2556  

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บรกิารวิชาการในรปูแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความกา้วหน้าด้านวทิยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมกีาํหนดตีพิมพเ์ผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการหอ้งสมุดเพือ่ให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรยีนรู้แก่บคุคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เปน็ต้น 
 
2. หนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี ในการจัดทําหนังสือดงักล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บรษิัท ห้าง
ร้าน และจากผู้มีจิตศรทัธาที่ร่วมบริจาคทนุทรัพย์ในการดาํเนินการ หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจา่ยแก่
ประชาชนในวาระโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนรว่มกับศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์
คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการเป็นประจําทกุเดือน 
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3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทําหนังสือวารสาร “เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” ระหว่าง คณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัทแนวทางเศรษฐกิจ 2004 จํากัด วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (ISSN 0125-5347) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
ของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีกําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 
3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและกันยายน โดยในปัจจุบันวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้รับการ
ประเมินค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Impact factor) โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre : TCI) ที่ระดับ 0.048 
 

 
 
ศูนย์บริการเทคนคิการแพทย์คลนิิก คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดัตั้งขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา15(11) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2534 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดงันี้  
 1. เพื่อให้ศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก  
 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารยใ์นคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทกัษะ
และประสบการณ์นี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง  
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 3. การให้บรกิารทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวจิัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรงุระบบการเรียนการ
สอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
 4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวม
ไว้ในศูนย์เดยีวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บรกิารตลอดจนเกดิความคล่องตัวในด้านการบริหาร  
 5. เพื่อให้บรกิารทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรบัผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแกป่ระชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่ประชาชน
ในภาคเหนือ ตลอดจนให้บรกิารแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 6. การให้บรกิารน้ีจะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 7. รายได้ส่วนหน่ึงจากการให้บรกิาร จะทําให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นกอ่ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําใหเ้กิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น  
 ทั้งน้ีศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพจิารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535) 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บรกิารฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารแก่ผู้มาใช้บรกิาร ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากน้ี
ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบรกิารด้านการตรวจสุขภาพประจําปี และการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ 
(Special test) เป็นการเพิ่มทกัษะ และประสบการณ์ แก่อาจารย์ทีร่ับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้มากยิง่ขึ้น และการ
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหี้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งข้อมลู แหล่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) 
และแหล่งเครื่องมือ ทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทาํงานวิจัยได้มากย่ิงขึ้น ปัจจบุันศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทัง้ส้ิน 4 คลินิก ได้แก่  

 1. คลินิกเทคนคิการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัตกิาร เชน่ โคเลสเตอรอล 
กรดยูริค ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีด ี เป็นต้น  ตลอดจน
ให้บรกิารตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรกัษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับ
อักเสบบีและซี เป็นต้น 

 2. คลินิกรงัสีเทคนิค ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์  แมมโมแกรม  ตรวจ
มวลกระดกู และ เอ็มอาร์ไอ (MRI) 

 3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและใหคํ้าแนะนําทางกจิกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการ
รับรู้ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวัดความเครียด การใช้กิจกรรมฟื้นฟู 
รักษาคนป่วยหรือ ผู้ที่มีความผิดปกตทิางสมอง 

 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความ
เจ็บปวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟื้นฟสูภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบตัิเหต ุ
ตลอดจนการช่วยเหลือคนพิการ 
 
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   
 ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการฯ ได้มกีารดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายและนโยบายของคณะฯ  ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังตอ่ไปนี ้

1. มุมมองด้านการเงิน  เพื่อเปน็การสร้างรายได้จากงานบรกิารใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จาก
งานบรกิารเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดงันี ้
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1.1 เปิดบรกิารศูนยน์วดไทย ม.ช. 
1.2 ทําการตลาดเชิงรกุเพื่อเพิ่มลูกค้าทั่วไปที่มารับบริการที่ศูนย์บริการฯ และลูกค้าหน่วยงาน

สําหรับการบรกิารตรวจสุขภาพประจําป ี
  1.3 ส่งเสริมการใหบ้ริการเอกซเรยเ์ต้านม (Digital Mammogram) 
  1.4 ส่งเสริมการใหบ้ริการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Densitometry) 
  1.5 ส่งเสริมให้มีการให้บรกิารตรวจเคล่ือนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เคล่ือนที ่
  1.6 ส่งเสริมใช้มกีารใช้เครื่องประเมินและการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้คอมพวิเตอร์ในการ

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

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ ISO 15189 
  2.2 ดําเนินการเพื่อเตรยีมขอรับรองคุณภาพ ISO 15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์  
  2.3 ปรับปรงุพื้นทีใ่นส่วนต้อนรับลูกค้า โดยการนําระบบเรียกคิวอตัโนมัติมาใช้งาน 
  2.4 ปรับปรงุระบบการจอดรถของลูกค้าบริเวณลานจอดรถโดยการเดินรถทางเดียว และมีการ

แจกบัตรจอดรถเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า  
  2.5 ปรับปรงุขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นจากผู้รับบรกิาร เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบรกิารแก้ไขความไม่พึงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 ส่งเสริมให้พนกังานมีการบรกิารที่ดีโดยปฏิบัตติามหลัก CSC Way และมีโครงการ You are 

the CSC Star เพื่อให้ลูกค้าได้เขียนชื่นชมความประทับใจในการบรกิารพนักงาน 
  2.7 ปรับปรงุและพัฒนาข้อมูลในเวบ็ไซต์ ให้ถกูตอ้งและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบรกิารและ

ผู้สนใจสามารถเข้าถงึขอ้มูลงานบริการขงิศูนยบ์ริการฯ  
  2.8 พัฒนา facebook ให้เป็นเครื่องมอืส่ือสารถงึลูกค้า มีผู้เข้าเป็นสมาชิกของ facebook มาก

ขึ้น 
  2.9 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของศูนย์และเพิ่ม

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผู้รับบริการ 
  2.10 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไปรวมถงึเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการ เชน่  จัดงาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รกัษ์สุขภาพ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันที ่12 สิงหาคม 2557 ณ 
ศูนย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชยีงใหม่ ร่วมงาน BMEC 2014 เป็นต้น 

 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งด้านการดําเนินงานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
  3.1 พร้อมทั้งปรังปรงุภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์บริการฯให้สวยงาม และพัฒนากระบวนการในขั้นตอน

เจาะเลือด รวมถึงนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือระบบอัตโนมัติในการติดแถบรหัสผู้ป่วยบนหลอด
เลือดมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในช้ันตอนการเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือด 

  3.2 พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติในการรอรับบริการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคิว
ผู้รับบริการ  

  3.3 ปรับปรงุประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยนําระบบคอมพวิเตอร์และบาร์โค้ด
มาใช้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บรกิาร 
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  3.4 เพิ่มห้องสําหรับให้คําปรกึษาด้านสุขภาพ บริเวณหน้าศูนยบ์ริการฯ โดยมีคณาจารยจ์าก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มาใหคํ้าปรึกษา 

  3.5 จัดหาแพทย์เพิ่มเติม เพื่อแนะนําผลการตรวจสุขภาพและการตรวจวินิจฉัยต่อในกรณีที่จาํเป็น 
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตของพนักงาน เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลาการให้
เป็นมืออาชีพทั้งด้านวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าและสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต  ผลการดําเนินงานดังน้ี 
  4.1 จดัให้มกีารเรียนรู้ของพนกังาน ผ่านการจัด Lunch Seminar ของศูนย์บรกิารฯ เป็นประจาํ

ทุกเดือน 
  4.2 จัดทําแผกการฝึกอบรมประจําปีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทกุคนได้เข้าการอบรม

และพัฒนาตนเอง  
  4.3 ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจดัให้มีการอบรมภายใน เพื่อเพื่อพูนความรูด้า้นวิชาการในงานที่

ปฏิบัติจํานวน 16 ครัง้ 
  4.4 จัดให้นกักจิกรรมบําบัดเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการตามหลักสูตรโยคะสาํหรับเด้ก 30 ชั่วโมง 

จํานวน 5 คน 
  4.5 ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการทดสอบ TOIEC เพื่อเพิ่มทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 5. มุมมองด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการชุมชน เพื่อใหง้านการเรยีนการ
สอนได้ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ และเป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้บรกิารวิชาการชุมชนของคณะฯ ตามวัตถปุระสงค์ของการจัดตัง้ศูนย์บรกิารฯ โดยผลการดําเนินงานดงันี ้
  5.1 สนับสนุนการออกใหบ้รกิารวิชาการชุมชนจํานวน 12 ครั้ง 
  5.2 สนับสนุนการเรยีนการสอนคณะฯ และการฝึกงานของนักศึกษา จํานวน  10 รายวิชา พรอ้ม

ทั้งอนเุคราะห์ให้พนักงานของศูนย์บริการฯเป็นอาจารยพ์ิเศษในหลายรายวิชา 
  5.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด 

เพื่อการวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิาร” ในระหวา่งวันที่ 20-21 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์บริการ
เทคนคิการแพทย์คลินิก เพื่อให้ความรู้ดา้นวิชาชีพแก่บคุคลภายนอกทีป่ฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินจิฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

  5.4 สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ฟินแลนด์และเมียนมาร ์
 

สรุปจํานวนผู้รับบริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ปี 2557 
ธาราบําบัด

11,811 (10%)
คลินิกกายภาพบําบัด

13,098 (11%)

คลินิกกิจกรรมบําบัด
10,476 (9%)

ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
2,503 (2%)

คลินิกรังสีเทคนิค
15,424 (13%)

คลินิกเทคนิคการแพทย์  
64,858  (55%)
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กิจกรรมบริการวิชาการของศนูย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก วันที ่
โครงการ คุณพอ่ห่วงใยสุขภาพ “Dad Love 2013” 17 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 

2556 
โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการเดก็ โดยคลินิกกิจกรรมบําบดั 1 ธันวาคม 2556 จนถงึวันที่ 

31 มกราคม 2557 
อบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่าง
เลือด เพื่อการวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ”  

20 - 21 มีนาคม 2557 

ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบรกิาร รวมถงึให้บริการตรวจมวลกระดกูเพื่อคัด
กรองภาวะกระดูกพรุน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2557 

โครงการ “รักษสุ์ขภาพกับศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทย์คลินิก”หัวข้อ "มะเรง็
ปากมดลูก มะเร็งเต้านม และภาวะกระดูกพรนุ รู้ก่อน...ป้องกันได้"   

22 กรกฎาคม 2557 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 6 (AMS CSC Health 
Care 2014) เน่ืองในงานวันแมแ่ห่งชาต ิ

12 สิงหาคม 2557 

 
ส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในรอบปี 2557 

 

   
 

ออกให้บรกิารวชิาการชุมชนครัง้ที่ 6/2557 ณ 
เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่  
ในวันอาทิตยท์ี่ 29 มถิุนายน 2557 

 

  
 

งานศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิกรกัษ์
สุขภาพ ครั้งที่ 6 ณ ลานนิทรรศการเซ็นทรัลแอร์
พอรท์พลาซ่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวนัที่ 12 สิงหาคม 
2557 

 

  
 

คลินิกกิจกรรมบําบัด ออกให้บริการคัดกรอง
พัฒนาการสําหรับเดก็ ณ โรงเรยีน Hana 
Christian International Kindergarten วันที่ 
27 - 28 กุมภาพันธ์  2557 
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การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาท ิ
จัดพิมพ์แผ่นพบัเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ง 
 1. ปวดหลัง    15. ไขมัน 
 2. ปวดเข่า    16. ไข้เลือดออก 
 3. ข้อไหล่ติดแขง็    17. แผ่นพับตรวจก่อนแตง่ 
 4. ปวดคอ    18. น้ําตาลในเลือดสะสม Hb A1C 
 5. พงัผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ   19. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
 6. ยดืกล้ามเนื้อด้วยตนเอง   20. สารบ่งชี้มะเร็ง 
 7. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตวั 21. ฮอร์โมนไทรอยด์ 
 8. นิ้วล็อค    22. Armeo Therapy 
 9. การตรวจคล่ืนหัวใจ   23. กิจกรรมป้องกันสมองเส่ือม  
 10. ธาราบําบดั    24. คลินิกกิจกรรมบําบัด 
 11. การทําอัลตราซาวด์ช่องทอ้ง  25. พัฒนาการลูกรัก 
 12. เอก็ซเรย์ปอดดีอย่างไร   26. สงสัยว่าเปน็เด็กสมาธิส้ันและมีภาวะอยู่ 

ไม่นิ่งหรอืไม ่
 13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C   27. ภาวะสมองเส่ือม 
 14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B   28. เดก็ที่มกีารพกพร่องทางการเรยีนรู้ LD 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



52  AMS-CMU Annual Report 2014 

 

 
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-
ชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้องขึ้น คือ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าที ่
  1. สนับสนุนให้บุคลากรทกุระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ใน
ทุกๆ โอกาส ทัง้โดยการดําเนินงานร่วมกันภายในคณะฯ ร่วมกับทกุๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิน่ 
  2. ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะฯ 
  3. กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
  4. ดําเนินการเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อยประเภทใดประเภทหน่ึง เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5. ดําเนินงานตามที่ผู้บริหารเสนอแนะและมอบหมาย 
 2. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบดําเนนิการเรื่องส่ิงแวดล้อมดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการและดูแลด้านส่ิงแวดล้อมของคณะ  
  2. ตรวจสอบ ควบคุม ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไว้  
  3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาจัดการส่ิงแวดล้อม  
  4. ปลูกฝังจิตสํานึกด้านอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับบุคลกรและนักศึกษา  
  5. นําระบบคุณภาพมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมมาปรับใชใ้นคณะฯ 
 โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการท้ังสองชุดไดด้ําเนินการจัดกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับภารกิจ
ด้านทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทาํบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางพระพทุธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน การจดับอรด์ความรู้
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน อบรมภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา รดน้ําดาํหัวผู้อาวุโส กิจกรรมรณรงค์เพือ่การประหยัดพลังงาน โครงการปั่นลด(โลก)รอ้น เป็นต้น 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 
พิธีทําบุญภาควิชากายภาพบําบัด ประจําปี 2556  7 ตุลาคม 2556 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

13  พฤศจิกายน 2556 

เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556 เพ่ือนําไป
ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ท่ีจําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

16  พฤศจิกายน 2556 

ประกวดกระทงเนื่องในประเพณีย่ีเป็ง ประจําปี 2556 14  พฤศจิกายน 2556 
การประกวดส้มตําเนื่องในประเพณีย่ีเป็ง ประจําปี 2556 14  พฤศจิกายน 2556 
โครงการ”อนุรักษ์ภาษาและเรียนรู้วิถีไทยผ่านสุนทรียะทางเสียงเพลง” 25   ธันวาคม 2556 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 4 ธันวาคม 2556 
ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ธันวาคม 2556 
ร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส 25  เมษายน  2557 
ร่วมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส 25  เมษายน  2557 
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2557 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก  5 มิถุนายน 2557 
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 27 มิถุนายน 2557 
ทําบุญถวายเทียนพรรษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ต.วัดแม่เจดีย์  อ.เวียงป่าเป้า 
 จ.เชียงราย 

8  กรกฎาคม 2557 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

11  สิงหาคม 2557 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันท่ีจัดกิจกรรม 
กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ Quality day คร้ังท่ี 1  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 ตุลาคม 2556 

รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์ ตลอดปีงบประมาณ 2557 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีรอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day” 18 มกราคม 2557 
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 

22 มิถุนายน 2557 
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ผลการดําเนินงาน 
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

และบริหารจัดการองค์กร 
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ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มกีารตดิตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษารวมทัง้
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และ
ให้สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ในระดับคณะและภาควิชา รวมทัง้ได้มีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทาํหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและการจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตล่ะรอบการตรวจประเมิน ซึ่งในรอบการตรวจเย่ียมและประเมินระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 2556 (รอบประเมิน 1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557) ภายใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมานี้ คณะเทคนิคการแพทย์ไดร้ับการ
ประเมิน ดังนี ้
 ตามแนวทาง CMU_QA (38 ตวับ่งชี้)  4.58  
 ตามแนวทาง สกอ. (23 ตัวบง่ช้ี)   4.65  

ตามแนวทาง สมศ. (13 ตัวบง่ชี้)   4.55  
 
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ คะแนนประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.04 ดี 
2. การผลิตบัณฑิต 4.34 ดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 
4. การวจิัย 4.84 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.75 ดีมาก 
6. การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.58 ดีมาก 
 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัมีผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งได้ลงนามเป็นข้อตกลงร่วมกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ไว้ โดยมีผลคะแนนการ
ประเมินตัวเองในรอบแรกเป็น 4.4675 อยู่ในระดับดี 
 

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่  
 1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเครง่ครัด ทัง้นี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตือน/เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู ้ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทกุ 2 ปี  
 2)  หลกัคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตอ้ง ดงีาม ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความด ี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
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คณะฯ ด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่ไดร้ับรางวัลให้สาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความ
ยินดีเป็นประจําในวันที่ 24 กันยายน ทกุป ี
 3)  หลักความโปร่งใส คือบรหิารงานอย่างสุจริต บริสุทธิใ์จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบไดอ้ย่างชัดเจน 
โดยบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พสัดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑ์พงึรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ (Accrual Basis) สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวทิยาลัย  
 กําหนดวธิีและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ 
โดยแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศให้บุคลากรทราบทั่วกัน  
 ได้จัดกจิกรรมผู้บริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปีละ 1 ครัง้ ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้บริหารไดแ้จ้งผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ในรอบปี และบุคลากรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามขอ้ข้องใจในเรื่องต่างๆ 
ในรอบการบริหารน้ีได้จัดเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2557 รวมถงึได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบรหิารงานของผู้บริหาร
โดยใช้แบบประเมินผู้บริหารทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายน 
 4) หลักการมีสว่นร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยให้
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกจิด้านต่างๆ  
 ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ผู้บริหารได้
นําค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยทุธ์เพือ่ส่งเสริมให้เกิดผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น 
 ได้จัดกจิกรรมทีมุ่่งสร้างเสริมจิตสํานึกของความสามัคคี การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตามค่านิยมของ
คณะฯ เช่น กจิกรรมการแสดงออกซึง่ความสามัคคีเสียสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสารท์ี่ 18 
มกราคม 2557, กิจกรรมจิตอาสาบริการวชิาการแก่ชุมชนทีท่ําเป็นประจําตอ่เนื่องไม่นอ้ยกว่าปีละ 12 -15 ครั้ง 
เป็นต้น  

มีการประชุมสัมมนา บุคลากรทกุระดับของคณะฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของคณะเทคนิคการแพทย์ เพือ่ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารงาน
ของคณะและผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ วันพฤหัสบดทีี่ 20 มีนาคม 2557  
 

  
 
 5) หลักความรบัผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา 
กระตือรือร้นในการแก้ปญัหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน 
กิจกรรมส่งเสรมิเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสรมิหลักการมีส่วนร่วม 
 6) หลักความคุม้ค่า คือบริหารจัดการและใชท้รัพยากรที่มีจาํกัดให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณอ์ย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยัง่ยืน 
โดยได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงานทัง้การขอความร่วมมือกับสถาบันพฒันาพลังงานนครพิงค์ เพื่อศึกษา
การใช้พลังงานแสงอาทิตยใ์นการให้ความร้อนแก่สระน้ําอุ่นธาราบําบัด และขอความร่วมมือกับคณะสถาปัตย-
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กรรมศาสตร์ในการสํารวจความเป็นไปได้ในการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 7 และ 12 ชั้น ณ จุดช้ัน 2 ของ
อาคารฯ 7 ชั้น 

คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เนื่องในเทศกาล "งานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม่ ประจําปี 2557" ในวันที่ 3 ม.ค. 2557 ณ พื้นที่จัดงานฤดูหนาว ศาลากลาง
จังหวดัเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย รศ. ดร. อาทติย์ และ ผศ. ดร. ดลรวี และบุคลากรได้นํา นศ. จัด
กิจกรรมและนทิรรศการนําเสนอ “นวัตกรรมเด่นเทคนิคการแพทย์ เปล่ียนหญ้า/สมุนไพร/วัสดุดินเผา เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ"ซึ่งไดร้ับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี 

 

   
 
          คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ กับ องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่น 3 แห่ง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้ลงนามร่วมมือดงักล่าวมีระยะเวลา  5  ปี ดังนี ้
 1. นายสมศักดิ์  จีนสกุล นายกเทศบาลตําบลสันกลาง อ. สันกาํแพง จ. เชียงใหม่ 
 2. นายเจรญิ   โนภีระ  นายกเทศบาลตําบลหนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชยีงใหม่ 
 3. นายณรงค์  ธิลา นายกเทศบาลตําบลหนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 
 

   
 
ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกจิกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอพรอ้มรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธ
กิจหลักคือการจัดการสอน วิจยั และบริการวชิาการแก่ชุมชน 
 โดยในพันธกิจดา้นการจดัการเรยีนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อ 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา มีนโยบายให้มกีารจัดการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คาบเรยีนในทกุกระบวนวิชา จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนอ้ย 1 
กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีในทุกภาควิชา จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความรว่มมือทาง
วิชาการระหว่างกัน มีการปรับปรงุหลักสูตรระดับปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรแบบสองภาษา จัดทําหลักสูตร 
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Communication Disorder ในระดับบณัฑิตศึกษาซึง่เป็นหลักสูตรที่มคีวามต้องการสูงใหเ้ป็นหลักสูตรแบบ
นานาชาติ นอกจากนั้นคณะยงัได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
(Working Scenario Training Program) 
 ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความรว่มมือต่างๆ 
ทั้งจากการขยายความร่วมมือกบัเครือข่ายที่มีอยู่เดิม และการแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบันวิชาการอื่นๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้ยังมีกจิกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจัยจากผู้เชีย่วชาญ
ชาวต่างประเทศของสถาบันทีค่ณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ 
 

  
| Mr.Kunio Watanabe อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส พบผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์การเข้าเย่ียมชมกิจกรรม
ของอาสาสมัครอาวุโส จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) ในวันท่ี 9 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 10 ภาควิชากิจกรรมบําบดั 

 
 ในด้านการบรกิารวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ยังไดจ้ัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล เช่น 

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

 การประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี 2556เรื่อง “A Research for Primary and 
Secondary Prevention of HIV Associated Infections and Cancers in south East 
Asia” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2556 

 
 รวมทัง้คณะได้จดัทํา Short Course Training / Clinical Laboratory Training and Clinical 
Placement ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรบัการฝึกปฏิบัตกิารทางคลินิกใหแ้ก่นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์
ชาวต่างชาติ อาท ิ

 Diagnosis of HIV Infection in Adults and Children by Immunological techniques 
 Laboratory practice inCD4+ T cell enumeration by Flow cytometry 
 Clinical Practice in Occupational Therapy 
 Prosthesis and orthotics course 
 Basic MRI course 

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

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

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

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

ข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการและการวิจยั ระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แห่งเอเชยี 
(ASIA-International Biomedical Science Consortium) 
 
 

 
 

อาจารย์ นักศึกษา จาก Nanyang Polytechnic ประเทศ 
Singapore ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมบําบัด วันท่ี 7 ตุลาคม 
2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเรียน 12 
ชั้น 
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คณบดี และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ Professor Dr. Clare Hocking จาก Auckland 
University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้
โครงการ “การสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
กับศาสตราจารย์อาคันตุกะจากต่างประเทศ (Visiting 
Professor) ประจําปีงบประมาณ 2557” เม่ือวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบําบัด ชั้น 
10 อาคารปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 
 

นักศึกษาจาก The National University of Malaysia 
(UKM) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 8 คน ในโอกาสเข้าฝึก
ประสบการณ์ ณ ภาควิชารังสีเทคนิคและภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2557 

 

 

 

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
โครงการ PHPT ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Jacques Berger 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝร่ังเศส 
(Institut de recherche pour le développement 
(IRD))ในโอกาสเข้าเย่ียม คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
สาระสําคัญของการพบปะหารือ คือเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส 
(IRD) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ 
ห้องประชุม 1วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรทกุระดับของคณะอยา่งต่อเนือ่ง ทั้งในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพือ่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมามีการจดัทํา
แผนการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอตัรากําลังสายวชิาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารก็ไดม้กีารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไป
ถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การ
จัดทําสายตรงคณบดีและผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “ส่ือสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นตน้ 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดัขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย รวมถงึการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วจิัยหรอืการนําเสนอผลงานในทีป่ระชุมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 มี
บุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชมุ สัมมนา อบรมกับหนว่ยงานอื่นๆ ภายนอกทัง้หมดกว่า 1,000 
คน-ครั้ง 
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 

 

การอบรม “การเขียนบทความนิพนธ์ต้นฉบบัสาํหรบั
ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ: How to Choose the 
Right Journals and Beall's List of Predatory Open-
access Publishers (Pitfall for researchers and 
post-graduate students)” ในวันพุธท่ี 13 สิงหาคม 
2557 ห้องบรรยาย 2 ช้ัน 12 อาคาร 12 ช้ัน  

 

 

การอบรมการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้
ประสบความสาํเรจ็ ในหัวข้อ“Research grant: How to 
success and Tips to obtain international grant” 
บรรยายโดย Professor Dr.Gwendolen Jull จาก The 
University of Queensland, Brisbane, Australia ใน
วันพฤหสับดีท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ ์ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

 

 

การบรรยายพิเศษและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เรื่อง ความท้าทายสําหรบัสถาบันผูผ้ลิตบณัฑิตเทคนิค
การแพทย์ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสูป่ระชาคม
อาเซียนและสากล โดย ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกลุ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล  
วันจันทร์ท่ี 31 มีนาคม 2557 ณ หอ้งบรรยายศิษย์เกา่
สัมพันธ ์ช้ัน 1 อาคาร 12 ช้ัน 

 

 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เจาะประเด็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบง่ช้ี
คุณภาพ และการอ้างอิงเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมิน" โดยใช้รายงานการประเมนิตนเองประจาํปี
การศึกษา 2555 ของคณะเทคนิคการแพทย์เป็นแนว วัน
พฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557  ณ หอ้งบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ ์ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน 
วิทยากรโดยผู้อาํนวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
 

เรื่อง คุณภาพของผลงานในการขอตาํแหน่งทางวิชาการ  
วิทยากรโดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธกิารบดีฝา่ย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วันจันทร์ท่ี 123 มกราคม 2557  
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสมัพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร 12 ช้ัน 
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โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนนักวิจัยเพื่อการเขียน
นิพนธ์ต้นฉบบัสาํหรับตีพมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ”  
วิทยากรรบัเชิญโดย Prof. Dr.Srijit Das  
จาก Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย  
วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 และ
ห้องศิษย์เกา่สัมพนัธ์ ช้ัน 1 อาคาร12 ช้ัน 
 

 

 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Neutralizing antibodies in 
HIV infection: role, recent developments and 
perspectives for immunoprophylactic and 
immunotherapeutic interventions” และ 
“Evidence for a continuous drift of the HIV-1 
species towards higher resistance to neutralizing 
antibodies over the course of the epidemic”  
โดยวิทยากร Professor Dr. Francis Barin และ 
 Dr. Martine Braibant จาก Tours University ประเทศ
ฝรั่งเศส วันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องบรรยาย ๑ ช้ัน ๑ อาคารเรียนและปฏิบัตกิาร  
๑๒ ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 
 

การบรรยายเรื่อง แนวทางการอ่านและนําเสนอรายงาน
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ได้เชิญวิทยากร จากภายนอกมาบรรยาย ในวันจันทรท่ี์ 21 
ตุลาคม 2556  ใหก้ับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

 

 
 

 การอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ีดแีละจริยธรรมทางการ
วิจัยในมนุษย์ สาํหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม”่ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัตกิาร 12 ช้ัน คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 
2556 วิทยากรโดย รศ.ดร.นิมิตร มรกต และ ผศ.ดร.สม
พร สังขรัตน์ 
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บรรยายพิเศษ เรือ่งการประเมินการสอนทางคลินิก 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิชนา  
โฆวินทะ วันจันทรท่ี์ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องบรรยายศิษย์
เก่าสมัพันธ ์ช้ัน 1 อาคาร 12 ช้ัน 

 

 
 

 บรรยายพิเศษเรือ่ง จิตตปญัญาศึกษา กับการพัฒนา
ตนเอง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.
ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อํานวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธท่ี 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสมัพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร 12 ช่ัน 

 

 
 

โครงการสัมมนาสาํนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์  
เรื่อง “การทํางานเป็นทีม การบริการด้านจิตบรกิาร  
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)”  
ระหว่างวันท่ี 4-5 เมษายน 2557 ณ อินสดาร์ รสีอร์ท 
ตําบลบ้านปง อาํเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การใช้ KC MOODLE ใน
การจัดการเรียนการสอน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2557  
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสมัพันธ์ ช้ัน 1 อาคาร 12 ช้ัน 

 
บุคลากรได้รับรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2557 

อาจารย ์ ผลงานรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา (และ นส.วรรณนิษา 
คําอ้ายกาวิน นักศึกษาปริญญาเอก) 

 
 

ให้เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้าน
สุขภาพ  ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 จากผลงานวิจยั
เร่ือง   "Hematopoietic stem cell gene therapy 
for HIV-1 using novel designed scaffolds: 
Ankyrin and Zine finger proteins  

สํานักบริหาร
โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ 

 
 

ได้รับรางวัล Travel grant จากการนําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ เร่ือง  Potential inhibitory effect of 
silymarin on hepatic preneoplastic lesion 
development in Wistar rats. จากการประชุม  The 
73rd  Annual Meeting of the Japanese Cancer 
Association 

ณ เมืองโยโกฮาม่า 
ประเทศญี่ปุ่น 
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อาจารย ์ ผลงานรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ผศ.ดร.สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล 

 
 

ได้รับรางวัล Travel Grant award  จากการนําเสนอ
ผลงานในหัวข้อ เร่ือง Expression of CD147 
Involves in Multidrug Resistance Phenotype of 
K562/Adr Leukemic Cell Line  ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 73rd Annual Meeting of 
Japanese Cancer Association 

ณ เมืองโยโกฮาม่า 
ประเทศญี่ปุ่น 

รศ.ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ 

 
 

ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  เนื่องในวันมหิดล ประจําปี 2556 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ผศ.สุวิทย์  อริยชัยกุล 

 
 

ได้รับรางวัลนักกายภาพบําบัดดีเด่น ประจําปี 2557 ผู้ท่ี
เสียสละและอุทิศตนเองในการพัฒนาทางกายภาพบําบัด
ให้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอดจนมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์มากมาย  ในการประชุมวิชาการกายภาพบําบัด
แห่งชาติ คร้ังท่ี 6 เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
กายภาพบําบัด”  

สภากายภาพบําบัด 

รศ.เทียม ศรีคําจกัร์ 

 
 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนด้าน
สวัสดิการและการสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง ในงานวัน
สถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี ในวันจันทร์ท่ี 
13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อ.
เมือง จ.นนทบุรี  จัดโดยกรมราชทัณฑ์ 

กรมราชทัณฑ์ 

 

ผลการดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมร่วมกบัศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นประจํา โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธท์ี่มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ ์ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานฯ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยศิษย์เก่าทีท่ํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทัง้ในรูปแบบของ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
โดยคณะได้ส่งเสริมสนับสนุนทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การ
อบรมเชงิปฏิบัตกิารต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น  
 กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะจัดขึ้นในรอบปี 2557 ได้แก ่

 รศ.อทุุมมา มัฆะเนมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์รับมอบเงนิบริจาค
จากนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 53 จํานวน 40,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนกู้ยมืฉุกเฉิน
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สําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2557 ณ หอ้งผู้บริหารคณะเทคนิค
การแพทย ์

 จัดสรรทุนให้ศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําป ี
2557 จํานวน 9 ทุน จํานวน 34,540 บาท 

 จัดกิจกรรม “ราํลึกความสุขของเราคืนสู่เหย้าชาว AMS” ในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ มช. และ 
39 ปีแหง่การสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2557 
ณ โรงแรมอิมพเีรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

 
ศิษย์เก่าได้รับรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2557 

ชื่อ รหัส รางวัล หน่วยงาน/สถานท่ี 
มอบ 

คูณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ ภาค
รังสีเทคนิค 

2911114      ได้รับรางวลัเป็นตวัแทนประกันชีวติคุณภาพดีเด่นแหง่ชาติและ
นานาชาติติดตอ่กนั 12 ปี และได้รับการคัดเลือกเขา้รบัรางวัล
ตัวแทนประกันชีวติคุณภาพดีเด่น จากนายกรัฐมนตร ี3 ปี
ติดต่อกัน (2553-2555)และลา่สุดได้รับการสมัภาษณ์ ลงใน
หนังสือพิมพ์ "เส้นทางนักขาย" ฉบับท่ี 269 ปกัษ์หลัง ประจํา
วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้รางวัล “ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจาํปี 2556 

บริษัท เอไออี ทาวน์เวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

คุณชาคริยา พุทธปวน 491110073 ได้รับรางวลัProduct Specialist of the year Thailand 
2013 และ Product Specialist of the year ASEAN 2013  

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จาํกัด 

คุณปรัศนีย์ วงษ์ศิริสิน รหัส 48 ได้รับรางวลั SALES MANAGERS CHAMPIONS FOR 
CUSTOMERS 2013 

 บริษัท SANOFI  

ศ.ดร.วันชัย มาลีวงศ์ 2111032 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เกา่ดีเด่น มช. ประจาํปี 2557 ณ 
สํานักงานอธิการบดี มช. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย  
เย็นจิตโสมนัส  

167619  ได้รับรางวลันักเทคนิคการแพทย์ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
ประจําป ี2557 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในการประชุมวิชาการประจําปีครั้งท่ี 38 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ อุดรธานี  

นายบุญชัย  ไชยาศิรินทร์โรจน์ 
ดํารงตําแหน่งผู้ประสานงานด้าน
เทคนิคและห้องปฏิบัติการการ
วิจัยของมูลนิธวิิจยัวัณโรคและ
โรคเอดส ์จังหวัดเชียงราย  

3011020 ได้รับรางวลัชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ในการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจาํปี 2556 จัดโดยสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในสิง่ประดิษฐ์ 
AutoMODS (ออโต้มอดส์) : ระบบสงัเกตความไวต่อยาวัณโรค
ด้วยกล้องจลุทรรศน์อัตโนมัต ิ

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

อาจารย์ลดาวลัย์   
ตรียะพัฒนาพร  

2211057 ได้รับรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน่ืองใน 
“วันมหิดล” ประจําปี 2557 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

นายภูดิศ  สะวิคามิน 3211134 รางวัลชนะเลิศผลการประกวดนวัตกรรมสําหรับผู้พิการยอด
เย่ียม “ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับ (Anti-bedsore 
mattresses)” ในการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นคนพิการ 
ประจําป ี2557  Ratchasuda International Conference 
on Disability 2014 ในวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2257 ณ 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดผลงาน R2R ด้านนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ
มหกรรมเครือข่าย R2R อีสานตอนบน ประจําปี 2557  
ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม  2557 นอกจากน้ียังได้รบัการ
คัดเลือกเปน็ตัวแทน คนดีศรีสาธารณสุข เขตบริการสขุภาพท่ี 
8 ประจําปี 2557 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 

ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเตล็ 
แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็น
เตอร์  
จังหวัดอุดรธาน ี
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