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สารคณบดี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2558 ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานแยกตาม
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายหลัก 4 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2555-2559 ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2)
ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการมุ่งเน้น
สู่ความเป็นสากล การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร โดย
การบริหารงานได้มุ่งเป้าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล”
ในปีงบประมาณ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์มีทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสิ้น 238 คน โดยมีบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย์) จํานวน 103 คน ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน 115,102,400
บาท ซึ่งประมาณร้อยละ 81 เป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร ทําให้คณะฯ ต้องดําเนินงานโดยอาศัยงบประมาณเงิน
รายได้ ซึง่ ในรอบปี 2557 ได้ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจํานวน 101,308,719.61 บาท
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์มีบณ
ั ฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จํานวนรวม 283 คน ผลิตผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 96
เรื่อง บทความวิชาการของคณะฯ ถูกนําไปอ้างอิงในบทความวิชาการอื่น 141 citations มีเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกกว่า 40 ล้านบาท ส่วนการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น คณะฯ
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ส่วนงานนําร่องทีเ่ ข้าร่วมในการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนีร้ ายละเอียดผลการดําเนินงานทุกพันธกิจได้รวบรวมแสดงไว้ในเล่ม
ผลการดําเนินงาน และผลความสําเร็จทุกด้าน เกิดจากความร่วมมือ และร่วมใจของบุคลากรทุก
ระดับชั้น ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความสามัคคี
มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ ดังนั้นจึงขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนร่วมสร้างผลงาน และขอยกความดี ความชอบ ความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 นี้ให้แก่บุคลากรทุกคน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี)
คณบดี
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
การดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็น
การดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่คณะฯ กําหนดไว้ โดยได้เชื่อมโยงตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
ลงตาราง Balanced Scorecard เพื่อให้เห็นมิติเชิงปฏิบัตกิ ารของตัวชีว้ ัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เน้นหนักหรือหวังผลใน
มิติใดในทางธุรกิจ ซึ่งทําให้คณะฯ เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในแต่ละมิติที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันและ
กัน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีตัวชีว้ ัด
หลักทัง้ สิ้น 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสนับสนุน 20 ตัวชี้วัด โดยดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ 33 ตัวชี้วัด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 86.82
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จุดมุ่งเน้นการดําเนินงานของคณะฯ ในปี 2558 เป็นไปตามวิสัยทัศน์ทก่ี าํ หนดไว้ว่า “คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยตั้งเป้าหมายที่จะมี
ผลการดําเนินงานเป็นสถาบันอันดับที่ 1-3 ในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ในระดับประเทศ และเทียบเคียงกับสถาบัน
ชั้นนําใน 50 อันดับแรกของเอเซียภายในปี 2561 คณะฯ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเพิ่มจํานวนกระบวนวิชาให้
มากขึ้น ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนา มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
นอกจากนั้น
คณะฯ ยังได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษา
ต่างประเทศผ่านสถานการณ์จาํ ลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (Working Scenario
Training Program)
นอกจากนี้ในปี 2558 คณะฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย [MS. (Communication Disorder)] ในปีการศึกษา
2559 ซึง่ เป็นสาขาวิชาทีก่ ําลังขาดแคลนเป็นอย่างมากของประเทศ
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ด้านงานวิจยั ในปี 2558 คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั รวมทั้งสิ้น 51.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2557 โดยเป็นทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ/มหาวิทยาลัยถึง 40.8 ล้านบาท คิดเป็น 78% ของ
เงินทุนทั้งหมด โดยคณาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวน 96 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 141
Citations โดยมีผู้นําผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 ผลงาน
คณะฯ แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจยั ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากการขยาย
ความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2558 ก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Akita University และ Kyoto
University โดยในปัจจุบันคณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กรต่างๆ รวมทัง้ สิ้น 22 MOUs
คณะฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบันจากต่างประเทศในการส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้เข้า
มารับการฝึกอบรมระยะสั้น รวมถึงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนและดูงาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของ
คณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะฯ มีผู้เชี่ยวชาญ อาคันตุกะ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม ฯลฯ ร่วมกับคณะฯ หลายท่าน อาทิ
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมประจําประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศ
ด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล ภาควิชารังสีเทคนิค, คณะผู้แทน JICA จากประเทศญี่ปุ่น เยีย่ มและดูงาน
ภาควิชากายภาพบําบัดและภาควิชากิจกรรมบําบัด, Associate Professor Dr. Ryuta Kinugasa จาก
Department of Human Sciences, Kanagawa University เป็นวิทยากรและเข้าเยี่ยมเยือนภาควิชา
กายภาพบําบัด พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต รวมถึงการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะใน
ห้องปฏิบัตกิ ารแก่บุคลากรจาก African Union- United Nation Mission in Darfur (UNAMID) เป็นต้น มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรในการศึกษาดูงานและวิจัย รวม 55 คน นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้รับอนุมตั จิ าก
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) จํานวน 1 ท่าน คือ
Professor Samuel Sheppard ซึ่งเข้ามาร่วมทําวิจยั และร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
จุลชีววิทยาคลินิก ในด้าน virulence and antimicrobial resistance genes และ microbial genome
ในปี 2558 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศิษย์เก่าในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นอีก
องค์กรหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ในอนาคต โดยสมาคมฯ ได้มีการประกาศก่อตั้งขึ้นในการ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มีกจิ กรรมร่วมกับศิษย์เก่าอย่างสม่ําเสมอ อาทิ
• การจัดกิจกรรมเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์ ในวันมหิดลทุกปี
• การมอบทุนสนับสนุนศิษย์เก่าให้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี
• ในปี 2558 ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 13 จัดกิจกรรม “สายใยผูกพัน สังสรรค์หมูเ่ ฮา กลับคืนสู่
เหย้า 38 ปี MT รุ่น 13” เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558
• งานรวมรุ่นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 สิงหาคม 2558
• คอนเสิร์ตการกุศล The Palace and Divas จากเมืองสู่ดอยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายได้สนับสนุนกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มช.
สําหรับโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยอย่างยัง่ ยืน ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และสําหรับผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
รวมทัง้ ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ก็ได้รับการสนับสนุนรถโดยสารสําหรับรับส่งนักศึกษา-บุคลากรใน
การฝึกงาน จํานวน 1 คัน รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบเงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคเพื่อ
พัฒนาคณะฯ จํานวน 3,433,133 บาท
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ทางด้านการบริการวิชาการ ได้ให้บริการพัฒนานักวิชาชีพโดยจัดการอบรมและประชุมวิชาการ/ประชุม
เชิงปฏิบัติการทีจ่ ัดโดยภาควิชาและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จํานวน 15 ครั้ง และออกให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 9 ครั้ง และออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อ.อม
ก๋อย ซึง่ เป็นพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ซึ่ง
ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา ที่เป็นโรงเรียนนําร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม
กล่าวโดยสรุป นับได้ว่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดาํ เนินการตามพันธกิจและเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผลสําเร็จตามที่ตงั้ เป้าไว้
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจยั และถ่ายทอด
ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็น
ผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มงุ่ เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสํานึก ในการ
ให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รูจ้ ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยั เพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี องตนเองและผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยั ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ และภารกิจ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรูค้ วามก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
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3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทัว่ ไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการ
ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทัง้ การให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ
แก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ทํานุบํารุงและธํารงไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ
8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย์
AMS-CMU:
A หมายถึง Agility
M หมายถึง Merit
S หมายถึง Social Responsibility
C หมายถึง Competency
M หมายถึง Model
U หมายถึง Unity
หรือในภาคภาษาไทย คือ
ยืดหยุ่นคล่องทันการณ์ อภิบาลด้วยคุณธรรม
สังคมตระหนักล้ํา
เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน
พัฒนาเป็นแบบอย่าง
ก่อแนวทางสร้างประสาน
สามัคคีหนึ่งใจปาน
รวมกันพร้อมน้อมนิยม
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยทีต่ ั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
กระจายออกสูท่ อ้ งถิ่น โดยได้รบั อนุมัติให้จัดตัง้ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มคี วามรู้
ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขนึ้ ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้
เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกไป
รองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัตใิ ห้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่ วข้องกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังนี้ :
พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินกิ ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จดั ตั้ง
ภาควิชารังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531
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พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มกี ารหลอมรวม
ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินกิ ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี
เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการทีเ่ หมาะสมใน
การปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จึงได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิค
การแพทย์
ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551)
คณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่
1. สํานักงานคณะ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชารังสีเทคนิค
4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด
5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ
6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ปัญจะ กุลพงษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
กรรมการ (หมดวาระ 23 มีนาคม 2558)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทศั น์ ฟู่เจริญ
กรรมการ

นายแพทย์ สมัย ศิรทิ องถาวร
กรรมการ

นางนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์
กรรมการ

นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
กรรมการ (เริ่มวาระ 23 มีนาคม 2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพือ่ นใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์

6  AMS-CMU Annual Report 2015

หัวหน้าภาควิชาและผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ประศาสน์วฒ
ุ ิ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด

ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างาน

นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

นางจริยา กาทอง
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นายนพพร พวงสมบัติ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุธิดา สิริกนั ทา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางเตือนใจ โพนสูง
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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บุคลากร
ในปีงบประมาณ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งหมด 238 คน ประกอบด้วยอาจารย์
จํานวน 103 คน บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน) จํานวน 135 คน รายละเอียดดังตาราง
ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์)
103
43.28
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
60
25.21
ลูกจ้างประจํา
17
7.14
พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน)
58
24.37
รวมทั้งสิ้น
238
100.00
*ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2558

คณาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
เทคนิคการแพทย์

อาจารย์ : ตําแหน่งวิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
22
13
4
2

รวม

อาจารย์ : วุฒิการศึกษา
รวม
เอก
โท
ตรี

41

38

3

-

41

กายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด
รังสีเทคนิค

7
6
5

12
14
5

7
4
2

-

26
24
12

18
17
11

7
7
1

1
-

26
24
12

รวม

40

44

17

2

103

84

18

1

103

อาคารสถานที่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์มพี ื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย
อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น
3,115.40 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น
5,065.45 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
9,413.79 ตารางเมตร
อาคารธาราบําบัด
513 ตารางเมตร
อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ
772 ตารางเมตร (เฉพาะห้องเรียนทั้งหมดของชั้น 3)
อาคารอเนกประสงค์
489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกั ศึกษาและ
บุคลากรได้ใช้เป็นพื้นที่พกั ผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์
2. อาคารหอพักนักศึกษา และที่พักอาศัยของบุคลากร
อาคารหอพักนักศึกษา
2,693.20 ตารางเมตร
อาคารที่พกั สําหรับบุคลากร
30 ยูนติ
- บ้านเดี่ยว
5 หลัง
- บ้านแฝด
1 หลัง
- แฟลตแบบ 2 ห้องนอน 2 ยูนิต
- แฟลตแบบ 1 ห้องนอน 3 ยูนิต
- เรือนแถว 2 ชัน้
2 ห้อง
- เรือนแถวชั้นเดียว
7 ห้อง
- บ้านเดี่ยวจัดสรรรวม 10 ห้อง
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งบประมาณ
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2558 จาก
2 แหล่ง คือ
1.) งบประมาณแผ่นดิน
ได้รับจัดสรร
115,102,400 บาท
จ่ายจริง
114,957,315.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87
*มีการปรับเพิ่มงบบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล จึงมีการโอนเงินงบบุลคากร
เข้ามาเพื่อจ่ายเพิม่ ตามนโยบายดังกล่าว

2.) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง

139,415,800 บาท
101,308,719.61 บาท

คิดเป็นร้อยละ 61.35

140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
115,102,400.00
80,000,000.00

139,415,800.00

114,957,315.48

101,308,719.61

60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
งบแผ่นดิน

สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2547-2558
ปีงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
2547
64,735,900
5,706,400
2548
84,116,400
18,471,200
2549
85,096,000
22,688,700
2550
69,591,200
14,959,500
2551
70,530,900
18,956,500
2552
83,695,300
26,530,200
2553*
77,403,400
103,693,400
2554*
90,673,800
104,097,600
2555*
89,307,700
104,379,900
2556*
90,799,800
118,199,600
2557*
110,144,700
133,027,300
2558*
115,102,400
139,415,800
*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

งบเงินรายได ้

ใช้จริง
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
90,329,526.93
84,486,733.62
70,003,275.77
66,889,192.82
80,954,430.99
80,329,060.32
91,168,328.74
87,513,913.25
96,617,725.98
112,582,148.38
114,957,315.48

13,578,261.65
16,139,812.53
11,977,354.26
12,002,435.11
14,378,668.46
88,040,622.23
80,331,226.71
80,216571.20
80,614,646.38
104,791,873.68
101,308,719.61
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นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคนิคการแพทย์ยงั ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
พิเศษจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จํานวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,550,000 บาท ได้แก่
1. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นทีอ่ ําเภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน เรือ่ ง การสํารวจและแก้ไขปัญหา
ภาวะโลหิตจางในเด็กพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" งบประมาณ จํานวน 600,000 บาท
2. โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นทีอ่ ําเภออมก๋อย ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยัง่ ยืน เรื่อง การสร้างส้วมซึมประจํา
บ้านร่วมกับชุมชน งบประมาณ 1,700,000 บาท
3. โครงการนําร่องเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพประชาชนโดยรอบวิทยาเขตศรีบวั บาน
งบประมาณ 300,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสําหรับนักเรียน โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 350,000 บาท
5. โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในประชากรเด็ก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 600,000
บาท
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ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ 2558
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บุคลากรที่สร้างผลงานเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะฯ และหน่วยงานต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2558 แสดงในตารางต่อไปนี้
อาจารย์ / บุคลากร
รศ.เทียม ศรีคําจักร์
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร. วัชระ กสิณฤกษ์
ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

รศ.ดร. สาคร พรประเสริฐ

อ.ดร. ธนวรรณ สําลีรัตน์
อ.ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
ผศ.ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ
อ.ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์
รศ.ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา
รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์
รศ.ดร. อรวรรณ ประศาสน์
วุฒิ
ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
อ.ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
ผศ.ดร. สมพร สังขรัตน์
คุณดาราณี สาสัตย์
พนักงานอาชีวบําบัด
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

ผลงานรางวัลที่ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในงานวันสถาปนากรมราชทัณฑ์
ครบรอบ 99 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2557
รางวัล Outstanding Researchers of the Year (ผู้ที่มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในรอบปีที่ทํา
การประเมิน มากกว่า 5 เรื่องขึน้ ไป) ประจําปี พ.ศ. 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รางวัล Outstanding Researchers of the Year (ผู้ที่มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในรอบปีที่ทํา
การประเมิน มากกว่า 5 เรื่องขึน้ ไป) ประจําปี พ.ศ. 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รางวัล Outstanding Researchers of the Year (ผู้ที่มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในรอบปีที่ทํา
การประเมิน มากกว่า 5 เรื่องขึน้ ไป) ประจําปี พ.ศ. 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557 ประเภทรุ่นใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557 ประเภทรุ่นชํานาญ
การ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557 ประเภทรุ่น
เชี่ยวชาญ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
กรมราชทัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557 วันที่ 30 ธันวาคม
2557 ประเภทรางวัล impact factor สูงสุดของสาขาวิชา
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 “ช้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองคํา” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุม่ งานบริการ ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2558
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" เนื่องในโอกาสได้รับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2558
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อาจารย์ / บุคลากร
ผศ.ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว

รศ.ดร.จิรกฤติ ลีลารุ่งระยับ
ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล
อ.ดร. ศุภวัชร สิงห์ทอง
อ.ดร.ขนิษฐา ทานีฮิล
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

รศ.ดร.จิรกฤติ ลีลารุ่งระยับ

ผลงานรางวัลที่ได้รับ

รางวัล DMSc Award รองชนะเลิศประเภทงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ โดยเข้ารับรางวัลกับ ผู้แทน
พระองค์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ นายชวัช อรรถยุกติ รอง
ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทน
พระองค์ ที่จัดขึน้ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครัง้ ที่ 23 National Laboratory System for
Global Health Security ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2558
รางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจําปี 2557
สํานักงานกองทุน
ด้านผลงานวิจัยสาธารณะคุณค่าผลไม้ไทย”
สนับสนุนการวิจัย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
(สกว.)
รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจําปี 2558 โดยได้
เข้ารับพระราชทาน โล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุม
วิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 39 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
รางวัล “นักวิจยั ดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ” เข้ารับมอบโล่ห์
เกียรติยศ ในงานครบรอบ 10 ปี ศูนย์วิจัยและการจัดการ
(ศจย) วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

คณะกรรมการจริยธรรมการ รางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST
วิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ การรับรองคุณภาพมาตรฐานของคณะกรรมจริยธรรมการ
วิจัยในคน วันที่ 16 สิงหาคม 2558
อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์

คุณดาราณี สาสัตย์
พนักงานอาชีวบําบัด

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

รางวัล Junior research fellowship ประจําปี 2015เพื่อ
ไปปฏิบัติงานวิจยั ในหัวข้อเรื่อง "In vivo imaging of
metastatic cancer using EpCAM-fluorescent
magnetic nanoparticle" ณ Institut Albert Bonniot,
Université Joseph Fourier de Grenoble ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2558- 31
ตุลาคม 2558
รางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" สาขาผู้ทํา
คุณประโยชน์ตอ่ เยาวชนและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2558
วันที่ 11 กันยายน 2558

สมาคมเทคนิค
การแพทย์
แห่งประเทศไทยฯ
ศูนย์วิจัยและการ
จัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ มหา
วิทยามหิดล และ สนง.
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
สภาวิจัยแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส

โครงการหนึ่งล้านกล้า
ความดีถวายในหลวง
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ
2558 จากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา
นส.ศิริขวัญ แสงบุญเรือง
531131006

นายอนุพงศ์ เมฆอุดม
541151008
นส. ศุภลักษณ์ ผาดศรี
541131012

นางอรพินท์ อินศวร
551151004

นายสิงห์คํา ธิมา
(นศ.ทุน คปก. รุ่นที่ 15)

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์
ตระกูลพัว

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา
2557 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ระดับปริญญาโท
ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทบาท
ของซิงเกิ้ล-เชน แวริเอเบิ้ลแฟรกเม้นท์
ที่จําเพาะต่อ ซีดี 147 ต่อการ
แสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่”
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก จากกองทุน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิไลวรรณ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา
มณีจักร สโนว์
2557 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี สุขภาพ ระดับปริญญาโท
ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา
แบบจําลองแนวคิดการบริการ
กิจกรรมบําบัดชุมชนในเชียงใหม่”
อ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ รางวัล travel award
เรื่อง Effect of a High-fat and
High-fructose Diet on the Early
Stages of Hepatocarcinogenesis
in Diethylnitrosamine-initiated
Rats ในการประชุม ACN2015 12th
Asian Congress of Nutrition
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา รางวัล Best Poster Award NFA
2015 : 1st Place การนําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง FLT3-Specific
Curcumin Nanoparticles
Cytotoxic Activity on FLT3
Overexpressing Leukemic Cells

สถาบันที่มอบรางวัล
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ธันวาคม 2557
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 มกราคม 2558

Tohoku University &
Nihon University
Pacifico Yokohama,
Japan
14-18 พฤษภาคม
2558
Pavol Safark
University, Faculty
of Science, Kosice,
Slovakia
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
สาขาวิชากายภาพบําบัด
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
- แผน ก แบบ ก 1
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ แบบ 1.1
แบบ 1.2

จํานวนหน่วยกิตรวม 147 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 142 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 145 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2558 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะเทคนิคการแพทย์เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าความผิ ด ปกติข องการสื่อ ความหมาย [MS.
(Communication Disorder)] (แผน ก แบบ ก 2) ที่จะเริ่มเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559 เป็นต้นไป
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,304 คน
สาขาวิชา
ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ตกค้าง รวมทัง้ สิ้น
1
2
3
4
5
ระดับปริญญาตรี
332 301
261 284
22
1,200
สาขาเทคนิคการแพทย์
105
87
82
85
5
364
สาขากายภาพบําบัด
77
76
54
79
10
296
สาขากิจกรรมบําบัด
77
72
74
61
5
289
สาขารังสีเทคนิค
73
66
51
59
2
251
ระดับปริญญาโท
8
16
44
68
สาขาเทคนิคการแพทย์
2
5
16
23
สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
1
6
2
9
และการออกกําลังกาย
สาขากิจกรรมบําบัด
2
4
22
28
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สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์รงั สีการแพทย์
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์

ชั้นปีที่ ชั้นปีที่
1
2
3
1
3
9
3
9

ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ตกค้าง รวมทัง้ สิ้น
3
4
5
4
8
5
6
4
9
36
5
6
4
9
36

* ข้อมูล ณ 3 กันยายน 2558

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯ ได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดั กิจกรรม โครงการต่างๆดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการสืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วิถีแห่งสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการมัชฌิมนิเทศ
โครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day)
งานวันวิชาการครั้งที่ 16 และงานพิธีจบการศึกษา
โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา
โครงการสัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่จัดกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2557
15 พฤศจิกายน 2557
1 กุมภาพันธ์ 2558
6 เมษายน 2558
18 เมษายน 2558
19 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558
18 พฤษภาคม 2558
30-31 พฤษภาคม
2558
22 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม 2558
14 สิงหาคม 2558
4-5 สิงหาคม 2558
16 สิงหาคม 2558

โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2558
โครงการโลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน ปีการศึกษา 2558 (Pre College)
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอชไอ 16 สิงหาคม 2558
วี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน”
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558
20 สิงหาคม 2558
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรอบด้าน ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่นด้านจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทุกสาขาวิชา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ค่ายอาสาและพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
โครงการอบรมการนําเสนอผลงานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์
โครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรังสีเทคนิค
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค
โครงการรับขวัญบัณฑิตเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 และศิษย์
เก่าสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศ/เลี้ยงอําลานักศึกษาปี 4
โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการตรวจMRI สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการสอนซ่อมเสริมวิชากฎหมายสําหรับนักศึกษารังสี ชั้นปีที่ 4
โครงการนักศึกษารังสีเทคนิครวมใจรําลึกพระคุณครูบาอาจารย์ (พิธีไหว้ครู)
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหม่ “เพาะกล้าโอทีต้นใหม่”
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
โครงการ "น้อมรําลึกพระคุณครูกายภาพบําบัด มช. ปีการศึกษา 2557"
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่จัดกิจกรรม
กันยายน 2558
ก้นยายน–ตุลาคม 2558
15 พฤศจิกายน 2557
5 มกราคม 2558
18 มีนาคม 2558
3 พฤษภาคม 2558
18–19 ตุลาคม 2557
1-2 พฤศจิกายน 2557
19 มกราคม 2558
18 เมษายน 2558
8–11 พฤษภาคม 2558
9–10 พฤษภาคม 2558
4 กันยายน 2558
15 สิงหาคม 2558
21 พฤษภาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
4 สิงหาคม 2558

ภาพส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา
9 มกราคม 2558 : กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

18 มีนาคม 2558 : การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การ
ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น
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18 เมษายน 2558 : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2557
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ 12
ชั้น
19 เมษายน 2558 : งานพบผู้ประกอบการ BEST
CAREER DAY

18 พฤษภาคม 2558 : วันจบการศึกษาอําลาสถาบัน
และเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557

18 พฤษภาคม 2558 : วันวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจําปี
การศึกษา 2557

28 กรกฎาคม 2558 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
12 ชั้น
4 สิงหาคม 2558: โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน

15 สิงหาคม 2558 : โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหม่ เพาะกล้า...โอทีต้นใหม่
ณ อาคารเรียนปฏิบัติการ 12 ชั้น
16 สิงหาคม 2558 : การฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการให้
คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่า
ได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน” วิทยากรโดย คุณ
รัตนา ไชยฟองและคณะ จากโรงพยาบาลสันทราย
เชียงใหม่ ณ อาคารเรียนปฏิบัติการ 12 ชั้น
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16 สิงหาคม 2558 : การฝึกอบรมนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การ
ป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน ณ อาคาร
เรียนปฏิบัติการ 12 ชั้น
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 14 กันยายน 2558 :
กิจกรรมประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2558 : พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา
2558 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ.นพ.ชัยโรจน์
แสงอุดม
23 สิงหาคม 2558 : โครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้เปิด
โลกกิจกรรม" ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม

นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงานภายนอกในประเด็นการประพฤติตตนเป็นคนดี ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบําบัดชั้นปี 1 นายพีรวัฒน์
บุญครอบ รหัส 581110307 ได้รับพระราชทุนและคัดเลือก
เป็นนักเรียนทุนดีเด่น ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการฯ รุ่นที่ 4 และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 4 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับพระราชทานทุน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ วังสุโขทัย
นางสาวณัฐชุดา ไชยวงศ์ นักศึกษากายภาพบําบัดชั้นปีที่ 4
ซึ่งฝึกงาน ณ รพ.ศูนย์อุดรธานี ได้กระทําความดีโดยเก็บเงิน
ของนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัด
อุดรธานีและและนายกสมาคมนักข่าวอุดรธานีขณะมาทํา
กายภาพบําบัดที่แผนกฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งทาง
โรงพยาบาลได้ติดต่อเพื่อให้มารับเงินคืน โดยนายแพทย์ชุติ
เดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้
แสดงความชื่นชมว่าเป็นการกระทําที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบัน และโรงพยาบาลอุดรธานีด้วย

รายงานผลการด
ร
ดําเนินงานคณะเเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยยเชียงใหม่ ประจํจําปี 2558  211

นางสาวสโรชา
น
สิงห์ตาแก้ว นักกศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
กิจกรรมบําบัด รหัสประจําตัว 551110173 ที่ได้รับคัดเลือก
ให้
ใ รับทุนการศึกษาสหกรณ์
ก
ออมมทรัพย์มหาวิทยาลั
ย ยเชียงใหม่
จํจากัด (นักศึกษาาที่เป็นคนดีจิตออาสา) ประจําปปี 2558 (ทุน
เฉพาะปี
เ
การศึกษา จํานวน 10,,000.- บาท)

ทุนการศึกษา
ษ
คณะะเทคนิคการแพพทย์ได้จัดสรรททุนการศึกษาจจากแหล่งทุนต่างๆ
า
ได้แก่ งบประมาณ
ณเงินรายได้ของง
คณะฯ เงินบริ
บ จาคจากจากบริษัทห้างร้าน มูลนิธิ ศิษย์
ษ เก่าและผู้มีจตศรั
ิ ทธา คณณะกรรมการพิจารณาคั
จ
ดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
ษ ประกอบด้ววยผู้แทนจากทุทุกสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรรมการ และมีมีเจ้าหน้าที่จากก
หน่วยกิจการนันักศึกษาคณะฯฯ ทําหน้าทีเ่ ป็นนผู้ประสานงานนในการจัดสรรรทุนสนับสนุนนนักศึกษา ซึ่งในนปี 2558 คณะะ
เทคนิคการแพพทย์ได้จดั สรรงงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้

ทุนการศึกษษา
จํานววนทุน
จํจานวนเงิน
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจจัดสรรจากงบบประมาณเงินรายได้
น
คณะเทคนิคการแพพทย์ กองทุนพั
น ฒนาคณะ
1.1 ทุนขาดแคลนนทุนทรัพย์
331
400,000
1.2 ทุนฝึกงานนออกสถานที่สําหหรับนักศึกษา
ทุทนฝึกงานนอกสถานที่สําหหรับนักศึกษาชชั้นปีที่ 4
778
300,000
ทุทนฝึกงานนอกสถานที่สําหหรับนักศึกษาชชั้นปีที่ 3
224
56,700
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจจากแหล่งทุนอืน่
2.1 ทุนการศึกษาาของหน่วยงานนภายนอก/เงิงินบริจาค
116
354,000
2.2 ทุนอาหารกลางวัน
3
13,000
กองททุนเงินยืมฉุกเฉิฉิน
คณะะเทคนิคการแพพทย์ ได้รับเงินนบริจาคจากศิษย์
ษ เก่าและผู้มจิี ตศรัทธาเพื่อจจัดตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษาา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นนัักศึกษาที่ประสบปัญหาการขขาดแคลนเป็นนกรณีเร่งด่วน โดยคณะฯ จะะ
พิจารณาตามคความจําเป็น เป็ป็นกรณีไป
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2556 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 (22 มกราคม 2558) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทย์ทตี่ อบข้อมูลแบบสํารวจทั้งสิ้น 262 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ สิ้น 283 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามทีเ่ ป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทงั้ สิ้น 262 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 278 คน ปรากฏข้อมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
ทํางาน
ศึกษาต่อ กําลังหางานทํา ประกอบอาชีพ
รวม
อิสระ (%)
(%)
(%)
(%)
55 (75.34)
49 (90.74)
48 (90.56)
54 (65.85)
206 (78.63)

10 (13.89)
3 (5.56)
1 (1.89)
15 (18.29)
29 (11.07)

8 (10.96)
2 (3.70)
4 (7.55)
13 (15.85)
27 (10.31)

-

ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตที่ทํางานในภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
รวมทุกสาขาวิชา

หน่วยงานภาครัฐ
/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน
%
21
8
19
24
72

38.18
16.00
39.58
44.44
34.95

หน่วยงานภาคเอกชน
/เจ้าของกิจการ
จํานวน
%
34
41
29
30
134

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

61.82
82.00
60.42
55.55
65.05

รวม
55
49
48
54
206

73
54
53
82
262
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการวิจัย
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ผลการดํําเนินงานนตามพันธกิ
น จด้านนการวิจยั
คณะะเทคนิคการแพพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ
ง
25558 จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน 3 โครงกการ เป็นจํานวนนเงิน 3,656,0000 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้
น
คณะฯ
22.1 สําหรับคณ
ณาจารย์และบุคลากร
ค
17 โครรงการ เป็นจํานวนเงิ
น น 830,0000 บาท
22.2 สําหรับบัณฑิ
ณ ตศึกษา 24 โครงการ เป็นนจํานวนเงิน 5666,807.32 บาาท
3. งบประมาณจากกมหาวิทยาลัยเชี
ย ยงใหม่ 38 โโครงการ เป็นจํจานวนเงิน 6,0060,765 บาทท
4. งบประมาณจากกหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 449 โครงการ เป็ป็นจํานวนเงิน 40,786,931 บาท
(โครรงการวิจัยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 25555 – 2564 งงบประมาณทีปรากฏเฉพาะปี
ป่
ปีงบประมาณ พพ.ศ. 2558)
รวมไได้รับทุนสนับสนุ
ส นงานวิจัยทัทง้ สิ้น 51,9000,503.32 บาทท

งบประมาณสสนับสนุนงาานวิจัย แยกกตามสาขาวิวิชาของหัวหน้
ห าโครงกาาร
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 3,656,000 บาท
930,000
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของไคโตซานพอลิเมอริก ไมเซลล์ ติดฉลากโมโน
โคลนอล แอนติบอดี จําเพาะต่อมะเร็งตับชนิดเฮพาโตเซลลูล่าร์ คาร์ซิโนมา ในการยับยั้ง
เซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลอง” | รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ / วิจัยปี 2558
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการสร้างเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV
940,000
ระดับยีนด้วยโมเลกุลจําเพาะพิเศษ designed 25nkyrin protein และ zinc finger protein” |
รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา วิจัยปี 2558
โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากเมล็ดสารภีเพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง”
1,786,000
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา วิจัยปี 2558
งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 53,800 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง “ผลการใช้ชุดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้ทางสายตาในเด็กที่มีความ
53,800
ต้องการพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3” | อ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
ภาควิชากายภาพบําบัด
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 303,450 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง “ความบกพร่องของการทรงตัวในผู้ที่มีอาการปวดศรีษะที่มีสาเหตุจากกระดูก
54,500
สันหลังส่วนคอ” | ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
โครงการวิจัยเรื่อง “ผลระยะสั้นของการรักษาด้วยความเย็นต่อการทรงตัว การรับรู้การ
32,700
เคลื่อนไหวของข้อต่อ และการแกว่งของจุดรวมมวลในผู้สูงอายุไทย” | อ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตต่อ
57,750
การทําการทดสอบกระโดดตบในผู้ที่มีสุขภาพดี” | อ.กฤษณา บุญทา
48,500
โครงการวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมั่นภายในตัวผู้ประเมิน และระหว่างผู้ประเมินในการใช้แบบ
ประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM)” | ผศ.ดร.สมพร
สังขรัตน์
ผลของการออกกําลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อการทําหน้าที่ทางกายในผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะข้อ
50,000
เข่าเสื่อม | น.ส.นิภาพร ทองหลอม
ความน่าเชื่อถือของการทดสอบการทําหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
60,000
| ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 351,500 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง “การดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลง และความเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของยีนอะซี
58,000
ติลโคลีนเอสเทอร์เรส 1 ในประชากรยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus จากจังหวัด
เชียงใหม่” | อ.ดร.จินตนา ยาโนละ
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพภายนอกของชุดควบคุม
53,500
คุณภาพฮีโมโกลบินผิดปกติ” | รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทรานคริปโตมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่ดื้อยา
60,000
Isoniazid และ Rifampisin” | ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
โครงการวิจัยเรื่อง “การจําแนกหมู่เลือดหายากในระบบ ABH ด้วยเทคนิคทางอณูชวี วิทยาในผู้
60,000
บริจาคโลหิต” | อ.ดร.น้ําผึ้ง อนุกูล
การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสําคัญที่แยกได้จากหญ้าปักกิ่ง อ.ดร.วารุณี คําสายใย
60,000
60,000
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกความคิดความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะบกพร่อง
ทางความคิดความเข้าใจระดับเล็กน้อย | อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ภาควิชารังสีเทคนิค
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 60,000 บาท
การสํารวจปริมาณเรดอนในที่พักของผู้ที่พบรอยโรคของปอด ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
60,000
จังหวัดเชียงใหม่ | ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
สํานักงานเลขานุการ วิจัยสถาบัน/การเรียนการสอน/บริการชุมชน 2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 20,000 บาท
โครงการวิจัยเรื่อง “ต้นทุนภายในของการจัดการเรียนการสอนรายกระบวนวิชาต่อนักศึกษาคณะ
10,000
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2557” | นายนพพร พวงสมบัติ
โครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการใช้งานห้องเรียนห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์
10,000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556-2557” | นายนิกร ตาสิงห์
งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2558)
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
9 โครงการ เป็นทุนวิจัย 241,857 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ CD147 ในการควบคุมการดื้อยาแบบ
30,000
หลายชนิดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวดื้อยา K562/Adr โดยผ่านการแสดงออกของพีไกลโค
โปรตีนและเซอร์ไววิน” | นส.อรณิช สมโม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของสารสกัดแยกบริสุทธิ์บางส่วนจากใบมะกรูด (Citrus hystrix DC.)
28,890
ต่อวัฎจักรของเซลล์ ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 และ Molt4”
| นส.วิภาวี อุทธวัง อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ของเชื้อ
30,000
เอชไอวี-1 ในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตกของประเทศไทย”
| นส.พีระยา สุริยะ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน์
45,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การตอบสนองของภูมิคัมกันระบบเซลล์ต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ 2009
เอช1เอ็น 1 และ ไวรัสตับอักเสบบีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี”
| นายเกรียงไกร ชวาลสันตติ อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การหาเอกลักษณ์ของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในซีรัม เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะ
12,947
บกพร่องเล็กน้อยของความรู้วามเข้าใจและโรคอัลไซเมอร์”
| นส.ณัชชา ปาณะจํานงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์กรดอะมิโนสําคัญบนโมเลกุลซีดี 4 ที่เป็นเป้าหมายในการจับกับ
30,000
ดาร์พิน เพื่อยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเอชไอวี-1”
| นส.สุภัทรา สุวรรณไพโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
9,233
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรตีนรีพีทโมทีฟแองไครินและแอลฟารีพีทเพื่อต้านไวรัชเอช
ไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการอินทีเกรชัน การประกอบอนุภาคหรือการสร้างไวรัสที่สมบูรณ์”
| นส.สุดารัตน์ หาดเพชร อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ที่ติด
30,000
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับไวรัชเอชไอวี” | นส.ปาจรีย์ ตรีสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ด.ดร.วุฒิ
ชัย คําดวง
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการแสดงออกของยีนอาร์วี 0559 และอาร์วี 0560 ซี ในเชื้อไมโค
25,787
แบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสดื้อยา” | นส.รติกร แกมเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บดินทร์ บุตร
อินทร์
ภาควิชารังสีเทคนิค
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 27,622บาท
27,622
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประมาณค่าแก้ของค่า T2* จากการสร้างภาพเอ็มอาร์สําหรับการตรวจ
ภาวะเหล็กเกินของกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ที่มีการติดตามผลในระยะ
ยาว” | นายบุษกล งามเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
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งบประมาณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 172,428 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การรับรู้สมรรถนะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบําบัดไทย”
13,379
| นส.อัญชิสา วงศ์ภูวรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินและบําบัดความบกพร่องของกลยุทธ์การประมวลผลข้อมูลในเด็ก
48,495
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ PRPP System of Task Analysis”
| นส.สุธินันท์ จันทร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีระยา มั่นเขตวิทย์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต
30,000
ของผู้สูงอายุ” | นส.ฉัตรสีทอง ภู่รัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
20,749
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิภาพของชุดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้ทางสายตาในเด็กที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”
| นส.นิศาชล ชมเชย อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะการทํางานพื้นฐานสําหรับวัยรุ่นออทิสติก”
9,304
| นส.สุมนา สุชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเครื่องมือทดสอบ
25,783
ความสามารถในการทํางานของแขนและมือข้างอัมพาตในผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง
ฉบับภาษาไทย” | นส.เพียงรวี ปิงเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
9,632
วิทยานิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านผู้พิการต่อความสามารถด้านการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้พิการจากโรค
หลอดเลือดสมอง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่” | นายภูริณัฐ ภักดี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ร.อ.ดร.พิ
ศักดิ์ ชินชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความ
15,086
เข้าใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม”
| นส.พัชญ์พิไล ไชยวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ภาควิชากายภาพบําบัด
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 124,900.32 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาลักษณะทางโครงสร้างของกล้ามเนื้อคอ การรับความรู้สึก และการ
20,294
ดูแลจัดการอาการปวดศีรษะในผู้สูงอายุ” | นส.เจนจิรา อัสพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร
อุทัยคุปต์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการฝึกไทชิต่อปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มและความ
4,800
เสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย”
| นส.วรรณนิศา ธนัคฆเศรณี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
7,185
วิทยานิพนธ์เรื่อง “มุมงอสะโพกที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบความแข็งแรงด้วยมือของ
กล้ามเนื้อเหยียดสะโพกในท่านอนหงาย” | นายอุทิตย์ รุ่งสวัสดิ์ อาจารย์ทีปรึกษา รศ.ดร.จง
จินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ ประสิทธิผลของกางเกง Hornsby Healthy Hip ต่อการป้องกันกระดูก
17,621.32
สะโพกหักจากการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานพักฟื้น”
| นส.มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากุล อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะการเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางที่ระดับความสูงแตกต่าง
30,000
กันระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะการรับรู้และความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย”
| นส. ศิครินทร์ นามคํา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
45,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ ฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อนิโคติน อนุมูลอิสระและโครโมโซม”
| นายนิติเนตร เกษสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จิรกฤติ ลีลารุ่งระยับ
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
20 โครงการ เป็นทุนวิจัย 4,014,233 บาท
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจในกลุ่มประชากร
116,800
ไทยภาคเหนือ | อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
การปนเปื้นสารเคมีเกษตรในผลิตภัณฑ์พืชผักจากชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน
130,000
| อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
คุณภาพน้ําดื่มทางจุลชีววิทยาในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน | อ.ประพัณฐ์ หลวงสุข
80,000
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
109,300
| อ.ดร.จินตนา ยาโนละ
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจในกลุ่มประชากร
25,000
ตําบลศรีบัวบาน | อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
การพัฒนาวิธี Alleie specific PCR (AS-PCR) เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนโซเดียม
150,000
แชนแนล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงไพรีทอยด์ และการแพร่กระจายของการ
กลายพันธุ์ในยุงรําคาญ | อ.ดร.จินตนา ยาโนละ
การศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของหมู่ย่อยของหมู่เลือดระบบ ABO ในผู้บริจาคโลหิต
100,000
| อ.ดร.น้ําผึ้ง อนุกูล
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่โลเมอเรสใน
100,000
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว | อ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
การศึกษาทรานคลิปโตมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
200,000
บทบาทของ glucosidase II ต่อพฤติกรรมการเจริญและการตอบสนองต่อการกระตุ้นให้เกิดการ
150,000
ตายแบบ apoptotic และ autophagy ของเซลล์มะเร็ง : ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา | ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
Healthy Khun Chang Khian: An Epidemiological Study of Health Status in a
20,000
Hmong Village | อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
ทุนปริญญาเอก 50 ปี มช. | รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
218,333
ทุนปริญญาเอก 50 ปี มช. | ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
220,000
ทุนปริญญาเอก 50 ปี มช. | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
220,000
ทุน post-doc | ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
444,000
ทุนโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มช. :
50,000
ห้องปฏิบัติการที่ 2 ห้อง 403 | ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ทุนโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มช. :
50,000
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ | ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ทุนโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มช. :
50,000
ห้องปฏิบัติการวิจัย | ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ทุนโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มช. :
50,000
ห้องปฏิบัติการวิจัย | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
โครงการพัฒนาศูนย์เป็นเลิศ มช. : ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย
1,530,800
| ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ภาควิชารังสีเทคนิค
5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 528,000 บาท
การประเมินภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุในประชากรจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
130,000
| ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  29

โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ความสัมพันธ์ของความผิดปกติที่พบจากภาพรังสีทรวงอกกับปัจจัยเสี่ยงของประชากรในงาน
105,0000บริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
การประเมินภาวะฟันตกกระในประชากรเด็กในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
75,000
| รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
การพัฒนาแก้วที่ผสมแบเรียมซัลเฟตสําหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกําบังรังสี | ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
200,000
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการ | รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี
18,000
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
7 โครงการ เป็นทุนวิจัย 864,020 บาท
ผลของการให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนให้กับผู้พิการให้กับอาสาสมัคร
66,700
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านและผู้ดูแล ต่อความสามารถด้านการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ความเร็วในการเดินและคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง | ผศ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
โปรแกรมฝึกความจําและความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุที่สงสัยว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมอาศัย
73,600
อยู่ในชุมชน | ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ความสามารถของการรับรู้ทางสายตาของเด็กวัยเรียนที่อาศัยในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และ
50,000
จังหวัดลําพูน | อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
การพัฒนาโปรแกรมฝึกความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ศึกษาผลที่มีต่อ
178,600
ความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจและการทํากิจวัตรประจําวัน | ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ประสิทธิผลของการฝึกความรู้ความเข้าใจและการศึกษาภาพของสมองส่วนความรู้ความเข้าใจใน
450,000
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านความรู้ความเข้าใจระดับเล็กน้อย | ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนัก
30,000
กิจกรรมบําบัด | รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : การฝึกกิจวัตรประจําวันสําหรับผู้
15,120
หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย | ผศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
ภาควิชากายภาพบําบัด
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 654,512 บาท
การประเมินสุขภาวะปอดของประชากรผู้รับบริการวิชาชุมชน | อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
58,845
การวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวกลศาสตร์แบบแผนการเดินของช้างปกติ | ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
41,667
ทุน post-doc | รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
444,000
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : การรักษาและการวินิจฉัยด้วย
50,000
ไฟฟ้า | รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : สุขภาพสตรี
30,000
| รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล
ทุนวิจัยการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสําหรับ
30,000
กายภาพบําบัด | ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
29 โครงการ เป็นทุนวิจัย 32,013,146 บาท
การศึกษากลไกของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งโปรตีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของโปรตรี ซี-จูน เอ็น
400,000
เทอมินอลไคเนส (เจเอ็นเค) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรตีนทรานสคริปชั้นแฟกเตอร์ที่ลดการควบคุมการ
แสดงออกของยีนส์วิล์มทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฐจักรของเซลล์
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
กลไกระดับโมเลกุลของ CD147 ต่อการดื้อยาโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน MDR1 และ
Survivin ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ที่ดื้อยา
| ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
กลไกการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงใน Culex quinquefasciatus ยุงรําคาญพาหะนําโรคพยาธิฟิลา
เรีย | อ.ดร.จินตนา ยาโนละ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 (นักศึกษา น.ส.สายจิตต์ คุ้มเมือง)
| ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 (นักศึกษา นายสิงห์คํา ธิมา)
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
โครงการบริหารข้อมูลวิจัยทางคลินิก เรื่อง “Clinical trial DNDi – HIVPed001”
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
บทบาทของเวอร์ซิแคนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณการอักเสบในโรคเข่าข้อเสื่อม
| อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ
การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกุลที่ทํางานร่วมกับโมเลกุล CD99 เพื่อใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์สําหรับการบําบัดโรคทางภูมิคุ้มกันและเนื้องอก | อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
การผลิต RNA aptamers ชนิดทนต่อ nuclease ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย
Mycobacterium avium | อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช
การพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรเจลผสมเปปไทด์ลูกผสม LL-37-Linker-Histatin-5 และการ
ประยุกต์ใช้ในมนุษย์ | ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
PENTA 18 / KONCERT หัวข้อ “Retrospective lopinavir/ritonavir pharmacokinetic
analysis on stored plasma samples” | ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
Neutralization of HIV, HBV and HCV by antibodies in the mother-to-child
transmission context: lessons for vaccine efficiency-N3H-MTCT
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
Prospective study of Lopinarvir based ART for HIV Infected ChildreN Globally
(LIVING study) | ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
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 | ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการสร้างสมดุลและการกระตุ้นการทํางานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน | ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
การทดสอบความปลอดภัยในการใช้โปรตีนซิงค์ฟิงเกอร์ และโปรตีนแองไครินสําหรับยีนบําบัดใน
เซลล์ต้นกําเนิด | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
การพัฒนาวิธีการใหม่สําหรับตรวจหาแอคติวิตี้ของเอนไซม์โปรตีนเอส และอินทิเกรส ของเอชไอ
วี-1 เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่ ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
การวิจัยและพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค
| ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ชุดตรวจวินิจฉัยวัณโรครูปแบบใหม่ที่มีความไวสูงที่อาศัยหลักการของ Immunomagnetic
separation ร่วมกับวิธี Two –pair confronting PCR | ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
การจัดจําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

งบประมาณ
400,000
240,000
430,400
398,333
1,101,833
240,000
240,000
240,000
532,987
607,300
187,500
3,723,291
419,009
5,583,600
1,425,000
950,000
375,000
241,000
99,000
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มช.
113,220
| ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพรอพอลิสในนาโนพาติเคิลต่อการลุกลามของเชื้อแคนดิดา
200,000
| ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
การศึกษาเชิงลึกระดับโมเลกุลของแองไคริน 1ดี4 เพื่อทราบกลไกการรบกวนการประกอบ
277,776
อนุภาคของ เอชไอวี-1 | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
125,001
บทบาทของ Protein kinase C substrate 80K-H [Homo sapiens] (PRKCSH) ในการ
ควบคุมคุณลักษณะของเซลล์มะเร็ง และการตายแบบ apoptosis และ autophagy : ศักยภาพ
ในการเป็น synthetic lethal gene ต่อ p53 | ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่
Maternal Antiviral Prophylaxis to Prevent Perinatal Transmission of Hepatitis B
11,607,475
Virus in Thailand (iTAP) | ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
โครงการวิจัย IMPAACT 1077HS “Promoting Maternal and Infant Survival
1,538,977
Everywhere” (การส่งเสริมการรอดชีวิตของมารดาและทารกทั่วโลก) | ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
การพัฒนาชุดตรวจสอบระดับอุตสาหกรรมเพื่อตรวจการทํางานของ protease และ integrase
95,444
ของเชื้อไวรัสโดยเทคนิค Immunochromatographic Strip Test และ real time PCR
| ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
การประยุกต์ใช้โมเลกุลพิเศษ designed zinc finger protein ในการป้องกันการเกิด HIV-1
129,000
latency โดยใช้หนูทดลองชนิด BLT เป็นโมเดล | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92,000
| ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ภาควิชารังสีเทคนิค
8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 3,043,362 บาท
A Chiang Mai University-HMRI MRI/MRS Project: A Neurobiology Study of
966,987
Methamphetamine | อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว (ผู้ร่วมวิจัย)
24 hours Holter Monitoring and Endocrine Complications in PediatricPatients with
69,667
Transfusion-dependent Thalassemia | อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว (ผู้ร่วมวิจัย)
Evaluation of Cardiovascular Complications Using Echocardiography and Magnetic
400,000
Resonance Imaging in Pediatric Patients with Transfusion-dependent Thalassemia
in Northern Thailand | อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว (ผู้ร่วมวิจัย)
Establishment and characterization of reconstructed 3D models of normal and
125,000
keloid skin using a biocompatible scaffold | รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรน์
การศึกษาผลกระทบของรังสีปริมาณต่ําที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคต่อเซลล์ลิมโฟไซด์มนุษย์
24,000
| ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
วิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะปรางและการบ่งชี้โมเลกุลสําคัญของสารสกัดเพื่อการสร้าง
836,458
มูลค่าเพิ่ม | ผศ.ดร.ณฐปกรน์ เดชสุภา
การพัฒนาสารที่ใช้สร้างภาพเซลล์มะเร็งตับอย่างจําเพาะเจาะจงด้วยเทคนิคการสร้างภาพทาง
100,000
การแพทย์ต่างๆ ที่ปราศจากรังสีกอ่ ไอออน | อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
การพัฒนาสารประกอบเหล็ก-คาทีชีนเป็นสารเทอราโนสติกในการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก
305,250
ไฟฟ้าสําหรับโรคมะเร็งตับ | ผศ.ดร.ณฐปกรน์ เดชสุภา
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,278,750 บาท
การปรับแต่งและอานวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน
1,278,750
ห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา
| ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย และ ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ (ผู้ร่วมวิจัย)
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ภาควิชากายภาพบําบัด
11 โครงการ เป็นทุนวิจัย 4,451,673 บาท
400,000
การวิจัยแบบสุ่มเพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบไทซี่เป็นเวลา 6 เดือนต่อการรับรู้ความ
เข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดในผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้
ความเข้าใจเล็กน้อย | รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ผลของกรดโรสมานิคต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ถูกเหนี่ยวนําโดยแองจิโอเทนซิน II
240,000
| อ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
Effect of Mindfulness Meditation on Cognitive Performance and Balance Control
500,000
during Gait | อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
713,333
Mathematical model to quantify uneven loading of bodyweight on human legs
among osteoarthritis patients-An explorative novel study
| รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ (ผู้ร่วมวิจัย)
666,850
การพัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันที่สัมพันธ์ต่อ
ความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสําหรับผู้สูงอายุไทย | อ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
และ ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ (ผู้ร่วมวิจัย)
โครงการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสุขภาพกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นฟูใน
665,730
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล | รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์ (ผู้ร่วมวิจัย)
ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยวิธีการฝั่งเข็ม การประคบด้วย
489,700
นวัตกรรมแผ่นประคบร้อน และการออกกําลังกาย | รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ (ผู้ร่วมวิจัย)
ฐานข้อมูลสัดส่วนหญิงไทยรองรับความต้องการเชิงอุตสาหกรรม เพื่อหาสัดส่วนขนาดร่างกายที่
43,360
จําเป็นทั้งหมดของสตรีไทยทั้งวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ | อ.อารยา ญาณกาย
การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ให้ความมั่นคงต่อสะบักในนักกีฬายกน้ําหนัก
300,700
| ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
กระบวนการพัฒนาระบบอุปกรณ์ติดตามการลงน้ําหนักชนิดพกพาสําหรับผู้ป่วยที่จํากัดการลง
130,000
น้ําหนัก | ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ
การสํารวจกิจกรรมทางกายในเด้กและเยาวชนไทย (6-12 ปี) พ.ศ. 2558
300,000
| ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยนําตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าํ เสมอ โดยในรอบปี 2558 มีผลงานเผยแพร่ตพี ิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 96 เรื่อง จําแนกเป็น
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน
15 เรือ่ ง
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. จํานวน 24 เรือ่ ง
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน
57 เรื่อง
 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานทีต่ พี ิมพ์เผยแพร่ในปี 2558 จํานวน 141
Citations

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  33

ทั้งนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกต์ใช้งานใน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

1

A novel test tube method of screening
for hemoglobin E
ดัชนีวัดความบกพร่องความสามารถของคอ
(Neck Disability Index)
Production and Purification of Glycerol
Phosphate Oxidase (GPO) and Peroxidase
(POD) for the Development of
Triglyceride Assay Kit
โปรแกรมฝึกทักษะด้านความรู้ความเข้าใจสําหรับ
ผู้สูงอายุที่สงสัยว่าจะมีภาวะสมองเสื่อม
ประสิทธิผลของกางเกงป้องกันกระดูกสะโพกหัก
จากการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานพัก
ฟื้น
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพีค็อก
(GPCOG): The General Practitioner
Assessment of Cognition (Thai Version)
การวัดสมรรถภาพทางกายสําหรับผู้สูงอายุ :
senior fitness tests
กิจกรรมกลุ่มการออกกําลังกายสันทนาการเพื่อ
การมีส่วนร่วมสําหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมส่งเสริมความคิดความจํา

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จํากัด

วัน/เดือน/ปีที่เริ่มใช้
ประโยชน์
6 มกราคม 2558

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัด
รพ.พญาไท 2
โครงการ PHPT

15 มกราคม 2558

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย

27 มีนาคม 2558

2 เมษายน 2558
2 เมษายน 2558

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.เชียงใหม่

19 เมษายน 2558

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.เชียงใหม่
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้งานโปรแกรม คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
คอร์สแวร์
คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐาน
ด้านวิชาการก่อนเข้าเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค
แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ําหนักออกกําลังกาย
รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

20 เมษายน 2558
21 เมษายน 2558
22 เมษายน 2558
19 มิถุนายน 2558
19 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

แผ่นประคบร้อนสุขภาพที่มีส่วนผสมของวัสดุดิน
เผาและทราย
คู่มือยืดสายคลายเส้น

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

30 มิถุนายน 2558

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

7 กรกฎาคม 2558

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2558

16

วีดีทัศน์การยืดกล้ามเนื้อสําหรับวัยก่อนสูงอายุ
และบุคคลทั่วไป
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2558

17

ลูกประคบร้อนสมุนไพร

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2558

14
15
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ลําดับ
18
19
20
21

หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
วีดีทัศน์การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับวัย รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
การเปรียบเทียบการรับรู้ตําแหน่งรยางค์ขา
คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
ส่วนล่างและการทรงตัวระหว่างผู้ใหญ่ตอนต้นที่
อ้วนและไม่อ้วน
การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน โครงการ PHPT
วารสารวิชาการ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับทุน
โครงการ PHPT
สนับสนุนการศึกษาวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย

วัน/เดือน/ปีที่เริ่มใช้
ประโยชน์
14 กรกฎาคม 2558
16 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ ้าน
จรรยาบรรณ การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
1. โครงการความร่วมมือกันของกลุ่มวิจัยและบทบาทนักวิจัยพี่เลีย้ งในการขับเคลื่อน Road Map
งานวิจัยของบุคลากรและบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26
พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
2. โครงการอบรมสัมมนา “การถอดองค์ความรู้ดา้ นการวิจัย (Knowledge Management :KM) ใน
การเขียนขอทุนวิจัยและตีพิมพ์บทความในวารสารให้ประสบความสําเร็จ สําหรับคณาจารย์นักวิจัย
บุคลากร และบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันที่ 9 มิถุนายน
2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
3. โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การเขียนนิพนธ์ตน้ ฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” (Manuscript writing workshop for international journals : A hands-on
session for fine tuning of research papers) วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
4. โครงการสัมมนา โดย หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตรเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคนิค
การแพทย์
5. โครงการอบรมสัมมนา “Globalization of Patent Strategy: Thailand’s Perspective” วันที่
20 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
6. โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ทุนระหว่าง
ประเทศ) ให้ประสบความสําเร็จ “How to write a successful international grant (e.g.,
Newton Fund model) วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
7. โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การเขียนขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกให้ประสบความสําเร็จ
ในหัวเรื่อง “เขียนเสนอโครงการอย่างไรให้ถกู ใจกรรมการพิจารณาให้ทุน: หลักการ กลเม็ด และ
ยุทธวิธี” และ “แนะนําทุนวิจยั พวอ. (โครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม) ป. โท
และ ป. เอก” วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์

ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัย
และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ งตลอดปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์วจิ ัยและหน่วยวิจัยประจํา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  35

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research Center)
 หน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)
 หน่วยวิจยั โลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research
Center)
 ศูนย์วิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for
Molecular Imaging: CEMI)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS)
 หน่วยวิจยั พฤฒาวิทยา และสุขภาพผู้สูงอายุ (Gerontology and Elderly Health Research Unit)
 ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินจิ ฉัย (Center of biomolecular therapy and
diagnostics)
ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทกุ โครงการ ได้รับการรับรองเชิงจริยธรรมโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ที่พิจารณาภายใต้มาตรฐานระดับประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ดําเนินการเป็นสถาบันแรกของประเทศจาก National Ethics Committee Accreditation System in
Thailand (NECAST)

 ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลมาตรฐานระดับประเทศ National Ethics Committee Accreditation System in Thailand
(NECAST) ในงาน Thailand Research Expo 2015 ในวันที่16 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง World Ballroom
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพมหานคร
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. การให้บริการวิชาการแก่นกั วิชาชีพและการให้บริการวิชาการดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสนําความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพออกให้บริการแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพ การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทาง
เทคนิคการแพทย์รว่ มกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในรอบปี 2558 ทีผ่ ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บริการวิชาการ
โดยสรุปดังนี้
1.1 การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ

วันที่

คณะเทคนิคการแพทย์

โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557 เนื่องในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.
เชียงใหม่

12-14 พฤศจิกายน 2557

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 7 เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ ง “การแก้ปญ
ั หางานประจําวันในงาน
บริการโลหิต” ในระหว่าง ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common
Pitfalls in Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus” ณ โรงแรมอ
โมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยแขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การตรวจพิสูจน์เชื้อวัณ
โรคอย่างรวดเร็วด้วยวิธี IMS ร่วมกับ PCR-CTPP” ณ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก การให้คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัตกิ าร ครั้งที่ 6 เรื่อง “Case studies in infectious disease” ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์
ปัสสาวะและสารน้ําในร่างกาย” จัดโดย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ณ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 - 24 ธันวาคม 2557

11-13 กุมภาพันธ์ 2558
3 กรกฎาคม 2558
8–10 กรกฎาคม 2558
20-24 กรกฎาคม 2558

ภาควิชารังสีเทคนิค

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรังสีการแพทย์ โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 มิถุนายน -30 กันยายน
2 ประจําปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรความชํานาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล 2558
ณ อาคาร 12 ชัน้
ภาควิชากิจกรรมบําบัด

การอบรมเรื่อง เด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนและการบําบัดช่วยเหลือทาง
กิจกรรมบําบัด ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น

19 ธันวาคม 2557
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีที่นํามาใช้ในงานฟื้นฟูสภาพ ณ ห้องประชุมสัมมนา
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด จากหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม่

วันที่
31 มีนาคม 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive Rehabilitation: Assessment,
Intervention, and Innovation" โดย ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบําบัด เรื่อง “การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน: แนวคิดสู่แนวปฏิบัติ”
อบรมเรื่อง “การจัดหารถนัง่ คนพิการระดับพื้นฐาน” ซึ่งดําเนินการร่วมกับงาน
บริการด้านมนุษยธรรม ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง VITALSTIM THERAPY PROVIDER PROGRAM
FOR DHYSPHAGIA MANAGEMENT ซึ่งดําเนินการร่วมกับบริษทั ยูแฟม จํากัด

17-19 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558
6-8 กรกฎาคม 2558
4 สิงหาคม 2558

ภาควิชากายภาพบําบัด

การอบรมนักวิจยั ภาคสนาม “การสํารวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย
พ.ศ. 2558” สําหรับภูมิภาคเหนือตอนบนและล่าง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

27-29 พฤษภาคม 2558

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่าง
เลือดฯ ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง การบริหารห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ยุค
ใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ณ คณะเทคนิคการแพทย์

19-20 มีนาคม 2558
17-21 สิงหาคม 2558

1.2 การให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สร้างส้วม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่
อําเภออมก๋อยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”
ณ หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตาม
แนวพระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช-กุมารี การแจกเครื่องกัน
หนาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานประชากร บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่” ณ บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2558 ณ เทศบาลตําบลหนองแก๋ว อ. หางดง จ.เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2558 ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ. เมือง จ.ลําพูน
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2558 ณ เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตําบลหนองแก๋ว อ. หางดง จ.เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ อบต.แม่ก๊ะ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 6/2558 เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่
โครงการต่อเนื่อง 5 ปี
ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2563
โครงการต่อเนื่อง 5 ปีตุลาคม
2558 –
กันยายน 2563
26 ตุลาคม 2557
22 พฤศจิกายน 2557
17 มกราคม 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
28 กุมภาพันธ์ 2558
29 มิถุนายน 2558
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กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
บริการวิชาการชุมชนครั้งที่ 7/2558 ณ เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพงจ.เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชนครั้งที่ 8/2558 ณ เทศบาลตําบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชนครั้งที่ 9/2558 ณ เทศบาลตําบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
คลินิกกิจกรรมบําบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสมาธิสั้นจัดการใด้ ณ คณะเทคนิคเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่
22 สิงหาคม 2558
29 สิงหาคม 2558
25 กรกฎาคม 2558
25 สิงหาคม 2558

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ประชุม
วิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2557
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557 แขนงวิชา
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทาง
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 7 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง “การแก้ปัญหางานประจําวันในงาน
บริการโลหิต” ในระหว่าง ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 การอบรมเรื่อง เด็ก
กลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนและการบําบัดช่วยเหลือ
ทางกิจกรรมบําบัด ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น
1 อาคาร 12 ชั้น
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 แขนงวิชาเคมี
คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ
ประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent
Advances and Common Pitfalls in
Diagnosis and Management of Diabetes
Mellitus” ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง ทักษะและเทคนิค
ที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดฯ
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31 มีนาคม 2558 ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัด
บรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในงาน
ฟื้นฟูสภาพ ณ ห้องประชุมสัมมนาศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก ให้กบั แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด
จากหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30 คน
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 การอบรม
นักวิจัยภาคสนาม “การสํารวจกิจกรรมทาง
กายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2558”
สําหรับภูมิภาคเหนือตอนบนและล่าง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส)
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านรังสีการแพทย์ โครงการพัฒนา
วิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
2558 หลักสูตรความชํานาญเฉพาะด้านการ
สร้างภาพระบบดิจิตอล ณ อาคาร 12 ชั้น
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ ง "Cognitive Rehabilitation:
Assessment, Intervention, and
Innovation" โดย ภาควิชากิจกรรมบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558: การประชุมเชิง
ปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบําบัด เรื่อง “การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและการให้บริการแก่ผู้สงู อายุ
ในชุมชน: แนวคิดสู่แนวปฏิบัต”ิ
1 กรกฎาคม 2558 : การฝึกอบรมสําหรับนัก
เทคนิคการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทักษะ
ทางห้องปฏิบัตกิ ารโลหิตวิทยาคลินกิ และจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก (ครั้งที่ 2)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 แขนงวิชาจุลชีววิทยา
คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จะได้จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี เรื่อง “การตรวจพิสจู น์เชื้อวัณโรค
อย่างรวดเร็วด้วยวิธี IMS ร่วมกับ PCR-CTPP”
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
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วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานบริการด้าน
มนุษยธรรม ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดอบรมเรื่อง “การจัดหา
รถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน”
วันที่ 8–10 กรกฎาคม 2558 การอบรมฟื้นฟู
ความรู้ทางคลินกิ การให้คาํ ปรึกษาในงาน
เทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัตกิ าร ครั้งที่ 6
เรื่อง “Case studies in infectious
disease” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง
“การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ําใน
ร่างกาย” จัดโดย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก ณ อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร 12 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษทั ยูแฟม
จํากัด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
VITALSTIM THERAPY PROVIDER
PROGRAM FOR DHYSPHAGIA
MANAGEMENT ณ คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การบริหาร
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern
Medical Laboratory Management) ณ
คณะเทคนิคการแพทย์

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ณ
ลานหน้าอาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2558: กิจกรรมงาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินกิ รักษ์สุขภาพ
ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 (7th AMS.CSC
Health Care 2015) ณ อุทยานการค้ากาด
สวนแก้ว
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วันที่ 5 มิถุนายน 2558: ศูนย์บริการฯ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ ไป เรื่อง "pain
management" ณ. ห้องคลินิกกายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ 29 มิถุนายน 2558: งานวัน 40 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลับเชียงใหม่
เพื่อสุขภาพประชาชน"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริการ
วิชาการชุมชน เยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล (รพ.อําเภอแม่แจ่ม แห่งใหม่) เพื่อ
สํารวจด้านการตรวจคุณภาพน้ําเสียจาก
โรงพยาบาลก่อนการนําไปใช้ประโยชน์รีไซเคิล
และการพัฒนาบุคลากร นักวิชาชีพของ
โรงพยาบาล

วันที่ 19-20 กันยายน 2558 ศูนย์วิศวกรรมชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินกิ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ร่วมจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพในงาน
BMEC Road Show 2015 ณ ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน ชั้น 3 ต้น

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีกาํ หนดตีพิมพ์เผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพือ่ ให้สบื ค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บคุ คลทั่วไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น
2. หนังสือคู่มอื สุขภาพประจําปี
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี ในการจัดทําหนังสือดังกล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บริษัท ห้าง
ร้าน และจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการดําเนินการ หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจ่ายแก่
ประชาชนในวาระโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการเป็นประจําทุกเดือน
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3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทํา “วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” (ISSN 0125-5347) เพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใต้ระบบ
และกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ มีกําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและกันยายน โดยในปัจจุบันการ
จัดทําวารสารได้มีการนําระบบ Online Journal System มาใช้สนับสนุนการดําเนินการทั้งในส่วนของผู้เขียน
กองบรรณาธิการและผู้พิจารณาผลงานตีพิมพ์ (Peer Reviewers) คุณภาพของผลงานวิชาการที่ถูกนํามาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้วารสารได้รับการยอมรับเข้าอยู่ในฐานข้อมูล
TCI ใน Rank1 รวมทั้งได้รับการประเมินค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Impact factor) ที่ระดับ
0.073

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั ตั้งขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา15 (11) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังนี้
1. เพื่อให้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่
ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก
2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารย์ในคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทักษะ
และประสบการณ์นี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง
3. การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวิจัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวม
ไว้ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกิดความคล่องตัวในด้านการบริหาร
5. เพื่อให้บริการทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแก่ประชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่ประชาชน
ในภาคเหนือ ตลอดจนให้บริการแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
6. การให้บริการนีจ้ ะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล
7. รายได้ส่วนหนึง่ จากการให้บริการ
จะทําให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้
ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจําปี และการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
(Special test) เป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ แก่อาจารย์ทรี่ ับผิดชอบในงานนั้นๆ ให้มากยิง่ ขึ้น และการ
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มีห้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen)
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และแหล่งเครื่องมือ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทํางานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทัง้ สิ้น 4 คลินิกและ 1 ศูนย์บริการพิเศษ ได้แก่
1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยูริค
ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี เป็นต้น ตลอดจนให้บริการ
ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและ
ซี เป็นต้น
2. คลินิกรังสีเทคนิค ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูก
และ เอ็มอาร์ไอ (MRI)
3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คาํ แนะนําทางกิจกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้
ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวัดความเครียด การใช้กิจกรรมฟื้นฟู
รักษาคนป่วยหรือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง
4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟืน้ ฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจน
การช่วยเหลือคนพิการ
5. ศูนย์นวดไทย ม.ช. เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อให้บริการนวดเพื่อการรักษาและ
การผ่อนคลายแก่ประชาชนทัว่ ไป
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์บริการฯ ได้มกี ารดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังต่อไปนี้
1. มุมมองด้านการเงิน เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากงานบริการใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 เปิดให้บริการศูนย์นวดไทย ม.ช. ณ อาคารธาราบําบัด
1.2 เปิดให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจติ อล ซึ่งมีการเปิดตัวในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน
2557
1.3 เริ่มดําเนินการจัดหาพื้นทีเ่ พื่อการขยายงานบริการ (สาขา) โดยใช้ชื่อศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ มี
โชค โดยเช่าพื้นที่ของโครงการมีโชคพลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ ชัน้ G มีโชคพลาซ่า
ซึ่งจะเริ่มเปิดทําการได้ประมาณเดือนธันวาคม 2558
2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน
คุณภาพและการบริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัตกิ ารของคลินิกเทคนิคการแพทย์
ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ ISO 15189 และ ISO 15190
2.2 มีขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพือ่ ให้สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแก้ไขความไม่พงึ พอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
2.4 พัฒนา facebook ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าเป็นสมาชิกของ facebook มากขึ้น
2.5 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของศูนย์และเพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2.6 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรูก้ บั ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการ เช่น
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- จัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครัง้ ที่ 7 (AMS.CSC.Healthcare
7th) ประจําปี 2558 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30
น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการ และให้บริการตรวจคัดกรองมวลกระดูก โดยคลินิกรังสี
เทคนิค
ตรวจปริมาณไขมันใต้ผิวหนังและความยืดหยุ่นของร่างกาย
โดยคลินิก
กายภาพบําบัด ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2558
- โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ (แบบให้เปล่า) ในหัวข้อ “มาจัดการความเจ็บปวดกัน
เถอะ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ (แบบให้เปล่า) ในหัวข้อ “สมาธิสั้น จัดการได้” โดยคลินิก
กิจกรรมบําบัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
- ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ในงาน Lanna Expo2015 ใน
ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ในงาน “BMEC Road Show
2015” ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งด้านการดําเนินงานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 ปรับปรุงห้องเจาะเลือด โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือระบบอัตโนมัติในการติดแถบรหัส
ผู้ป่วยบนหลอดเลือด เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในชั้นตอนการเจาะเก็บ
ตัวอย่างเลือด
3.2 นําระบบคิวอัตโนมัติในการรอรับบริการมาใช้แทนการหยิบบัตรคิวด้วยมือ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคิวผู้รับบริการ
3.3 เปลี่ยนระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับปริมาณที่มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน
3.4 คลินิกกายภาพบําบัด โดยผู้จดั การคลินิกและหัวหน้าคลินิก มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน
การบริการ ณ คลินิกกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตของพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลาการให้
เป็นมืออาชีพทั้งด้านวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 พัฒนาความสามารถของพนักงานในการให้คําปรึกษาด้าน HIV โดยการส่งนักเทคนิค
การแพทย์ อบรมการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ เอชไอวี ณ
สถาบันบําราศนราดูร ระหว่างวันที่ 8-12 มิถนุ ายน 2558
4.2 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ
ในรูปแบบของชาวศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก (CSC Way, Service Excellence) ให้กบั บุคลากรของศูนย์บริการฯ ใน
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้สกึ ตระหนักและพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการ
4.3 สนับสนุนให้มีการเข้ารับการทดสอบ TOEIC โดยบุคลากรที่มีใบรับรองและมีคะแนนสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์บริการฯ กําหนด จะได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเป็นรายเดือน
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5. มุมมองด้านกการสนับสนุนการเรี
ก ยนการสสอนและบริการรวิชาการชุมชน
ช เพื่อให้งา นการเรียนการร
สอนได้ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบติตั แิ ละดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยขอองคณะฯ และเป็
แ นหน่วยงงานหลักในการร
ให้
ใ บริการวิชากการชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุ
ต ประสงค์ของงการจัดตัง้ ศูนย์ยบริการฯ โดยผลการดําเนินงงานดังนี้
5.1 สนับสนุ
ส นการออกใหห้บริการวิชากาารชุมชนจํานวนน 9 ครัง้
5.2 สนับสนุ
ส นการเรียนกการสอนคณะฯฯ และการฝึกงาานของนักศึกษา
ษ จํานวน 8 รรายวิชา พร้อม
ทั้งอนุนุเคราะห์ให้พนัักงานของศูนย์บริการฯเป็นอาจารย์
อ
พิเศษในนหลายรายวิชชา
5.3 จัดโครรงการฝึกอบรมมเชิงปฏิบัตกิ ารรเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที
ค ่ทันสมัยในกการเก็บตัวอย่าง
เลือด เพือ่ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบบัติการ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวั
ง นที่ 19 - 20 มีนาคม 25588
ณ ศูนย์บริการเททคนิคการแพท ย์คลินิก เพืพือ่ ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่บุคคคลภายนอกทีที่
ปฏิบัติตงิ านด้านการจัจัดเก็บตัวอย่างงเลือดเพื่อการวิวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
5.4 จัดโครรงการอบรมเชิชิงปฏิบัตกิ ารให้ห้ความรู้ เรือ่ ง "การบริหารหห้องปฏิบัติการรทางการแพทยย์
ยุคใหมม่ (Modern Medical Laaboratory Management)
M
ในระหว่างวันั ที่ 17 - 211
สิงหาคคม 2558 ณ ห้องประชุมชชั้น 2 ศูนย์บริกิ ารเทคนิคการแพทย์คลินกิ คณะเทคนิค
การแพพทย์ มหาวิทยาลั
ย ยเชียงใหม่
ในปีงงบประมาณ 2558 มีผรู้ ับบริการ ณ ศูนย์บริิการเทคนิคการแพทย์คลินกิ รวมทัง้ สิ้น 1130,598 คน
แยกตามคลินกิกต่างๆ ดังแสดดงในแผนภูมิตอไปนี
อ่ ้

สรุปจํานวนผู
น ร้ ับบริการศูนย์บริกาารเทคนิคการแพทย์คลินิก ปี 2558
คลินิกกิจกรรมมบําบัด
9,184 (7%
%)
คลินิกธาาราบําบัด
20,8366 (16%)
คลินิกกาายภาพบําบัด
14,7005 (11%)

คลินิกรังสีเทคนิค
20,386 (16%)

คลินิกเทคนิคกาารแพทย์
65,487 (500%)

นอกจากให้บริการตตรวจสุขภาพ แก้ไขและฟืน้นฟูสุขภาพแล้ว ศูนย์บริการเทคนิคการแพพทย์คลินิกยังใหห้
ค ่วไป ดังงแสดงในตารางง
บริการวิชาการรโดยจัดอบรมแก่นักวิชาชีพ และให้บริก ารความรู้ด้านสสุขภาพแก่บุคคลทั
ต่อไปนี้
กิจกรรมบริการวิวิชาการของศูนย์
น บริการเทคนินิคการแพทย์คลินิก

วันั ที่

อบรมทางวิวิชาการ เรือ่ ง การเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายกาารตรวจทางห้องปฏิ
อ บัติการ 21 พฤศจิกาายน 2557
เอชไอวี ในนพื้นที่ให้บริการรศูนย์บริการเททคนิคการแพททย์คลินิก
โครงการอบบรมให้ความรูก่ก้ อนการตรวจสุขภาพ แก่บคุคลากรศาลแขววง เชียงใหม่
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กิจกรรมบริการวิชาการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

งานพิธีเปิดใช้งานรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (ให้บริการเอกซเรย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย)
โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยคลินิกกิจกรรมบําบัด และ โครงการ
“ใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก เพือ่ ประเมินความพร้อม
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน ของเด็ก”
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร” ครั้งที่ 4
ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการ และให้บริการตรวจคัดกรองมวลกระดูก โดย
คลินิกรังสีเทคนิค ตรวจปริมาณไขมันใต้ผิวหนังและความยืดหยุ่นของร่างกาย
โดยคลินิกกายภาพบําบัด ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7 (AMS CSC
Health Care 2015)
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ (แบบให้เปล่า) ในหัวข้อ “มาจัดการความ
เจ็บปวดกันเถอะ”
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management)
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ (แบบให้เปล่า) ในหัวข้อ “สมาธิสั้น จัดการได้” โดย
คลินิกกิจกรรมบําบัด
ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชน ในงาน Lanna Expo 2015
ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ในงาน “BMEC Road
Show 2015”

วันที่

26 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 2557 - 31
มกราคม 2558 และ 1
เมษายน 2558 - 31
พฤษภาคม 2558
19 - 20 มีนาคม 2558
24 – 26 เมษายน 2558
1 มิถุนายน 2558
5 มิถุนายน 2558
17 - 21 สิงหาคม 2558
25 สิงหาคม 2558
4 - 13 กันยายน 2558
19 - 20 กันยายน 2558

รูปภาพบรรยากาศส่วนหนึง่ ของงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและนักวิชาชีพในรอบปี 2558
17 มกราคม 2558 : กิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน ครั้งที่ 3/2558 ณ เทศบาลตําบลแม่แรง
อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
7 กุมภาพันธ์ 2558 : กิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตําบลหนองแก๋ว
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2558 : กิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
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1 มิถุนายน 2558 : งานศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7 (AMS CSC
Health Care 2015)
10 สิงหาคม 2558 : หน่วยห้องปฏิบัติชันสูตร
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมงานด้านมาตรฐาน
ISO 15189 และ 15190 ของศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก
25 สิงหาคม 2558 : คลินิกกิจกรรมบําบัด
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการ
ได้” วิทยากรโดย อ. นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์
(อาจารย์ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผศ.ดร.
สรินยา ศรีเพชราวุธ (ผู้จัดการคลินิก
กิจกรรมบําบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง
การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่
จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ ง
1. ปวดหลัง
15. ไขมัน
2. ปวดเข่า
16. ไข้เลือดออก
3. ข้อไหล่ติดแข็ง
17. แผ่นพับตรวจก่อนแต่ง
4. ปวดคอ
18. น้ําตาลในเลือดสะสม Hb A1C
5. พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
19. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. ยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง
20. สารบ่งชี้มะเร็ง
7. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตัว 21. ฮอร์โมนไทรอยด์
22. Armeo Therapy
8. นิ้วล็อค
9. การตรวจคลืน่ หัวใจ
23. กิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม
10. ธาราบําบัด
24. คลินิกกิจกรรมบําบัด
11. การทําอัลตราซาวด์ช่องท้อง
25. พัฒนาการลูกรัก
12. เอ็กซเรย์ปอดดีอย่างไร
26. สงสัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งหรือไม่
13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C
27. ภาวะสมองเสื่อม
14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B
28. เด็กที่มกี ารพกพร่องทางการเรียนรู้ LD
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการดํําเนินงานนตามพันธกิ
น จด้านนการทํานุนบํารุงศิลปวั
ล ฒนธธรรม
อนุรักษ์ททรัพยากรรธรรมชาาติและสิง่งแวดล้อม
คณะะเทคนิคการแพพทย์บริหารจัดการกิ
ด จกรรมมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุ
แ
รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที
ง ่เกี่ยวข้องงขึ้น คือ
1. คคณะกรรมการสส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ฒ
ทําหนน้าที่
11) สนับสนุนใหห้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํ
ว
านุบํบารุงศิลปและววัฒนธรรม ในน
ทุกๆ โอกาส ทัง้ โดยการดําเนิ
เ นงานร่วมกันภายในคณะฯ
น
ฯ ร่วมกับทุกๆ คณะในมหาวิวิทยาลัย และโโดยการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิถิน่
22) ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู
ค ้ทางศิลปปวัฒนธรรมแกก่บุคลากรคณะะฯ
อย่างต่อเนื่องแและสม่ําเสมอ
33) กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลาากรให้เกิดควาามรักศิลปวัฒนธรรมของไทย
น
44) ดําเนินการเเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่
ฒ
างน้น้อยประเภทใดดประเภทหนึ่ง เป็นเอกลัลักษณ์ของคณะะ
เทคนิคการแพพทย์ มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
55) ดําเนินงานตตามที่ผู้บริหารรเสนอแนะและะมอบหมาย
2. คคณะกรรมการคความปลอดภัยทางชี
ย วภาพ จัดการสารอัอันตราย อนุรักษ์พลังงานแและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบดําเเนินการเรื่องสิ่งแวดล้
ง อม ดังนี้
11) กําหนดนโยยบายการบริหารจั
า ดการด้านคความปลอดภัยด้
ย านชีวภาพ การจั
ก ดการสารรอันตราย การร
อนุรักษ์พลังงาาน และสิ่งแวดดล้อม
22) ตรวจสอบ ควบคุมให้การบริหารจัดการรเป็นไปตามข้อ 1 เป็นไปตามมนโยบายที่กําหหนดไว้
33) ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรแและนักศึกษาเพพื่อร่วมกันอนุรัรกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยใในรอบปี 25558 ที่ผ่านมาาคณะกรรมการรทัง้ สองชุดได้ดํดาเนินการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยววข้องกับภารกิจ
ด้านทํานุบํารุงงศิลปวัฒนธรรมม และอนุรกษ์
กั ทรัพยากรธรรรมชาติและสิงแวดล้
่ง อมหลายกิจกรรม เชช่น ทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ท
วันสําคัญ การรถวายเทียนพรรรษาและผ้าอาาบน้ําฝน ทอด ผ้าป่า ถวายผ้า
ร ําดําหัวผู้อาาวุโส กิจกรรมมรณรงค์เพื่อกาารประหยัดพลังั งาน โครงการร
กฐิน อบรมภาาษาและวรรณกกรรมล้านนา รดน้
ปั่นลด(โลก)ร้ออน เป็นต้น
5 พฤศจิกายน 2557 : กิจกรรม "สืบบสานประเพณี
สีสันวิถีไทย งานมหกกรรมวันลอยกระะทงคณะเทคนิค
การแพพทย์"
5 ธันวาคม
ว 2557 : พิธีลงนามถวายพพระพรชัยมงคลล
พระบบาทสมเด็จพระเเจ้าอยู่หัวภูมิพลลอดุลยเดช
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26 ธันวาคม
น
2557 : โครงการจักรยานสั
ร ญจรย้อน
อ
รอยวัวัฒนธรรมล้านนนา

30 ธันวาคม
น
2557 : พิธีทําบุญวันคล้
น ายวัน
สถาปปนาคณะและถถวายองค์ผ้าป่าสามั
า คคี

17 มกราคม 2558 : โครงการพัฒนาสิ
ฒ ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นทีร่ อบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaninng
Day””
6 เมษษายน 2558 : กิจกรรม”Chiaang Mai Big
Cleanning Day” เพือ่ อเป็นการเทิดพรระเกียรติแด่
สมเด็จพระเทพรั
จ
ตนรราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี
เนื่องใในโอกาสมหามงงคลพระชนมพรรรษา 5 รอบ 2
เมษายยน 2558

24 เมมษายน 2558 : ร่วมพิธีดําหัวคณบดี
ค คณะ
เทคนิคการแพทย์และะผู้อาวุโส

24 เมมษายน 2558 : ร่วมพิธีดําหัวอธิธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ และผู้อาวุโส

11 มิถุถนายน 2558 : ร่วมพิธีทําบุญเมืองและสืบชะตา
เมือง เชียงใหม่ประจํ ําปี 2558 ณ หน่
ห วยพิธีประตูสวน
ส
ดอก
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24 กรกฎาคม 2558 : โครงการ สัญจรไหว้พระทําบุญ
ถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจําปี 2558 วัดสันธาตุ/วัดทุ่งหลวง/เมืองนิพพาน/
วัดบ้านเด่น/วัดทุ่งหลวง และวัดบ้านปง อ.แม่แตง
เชียงใหม่
11 สิงหาคม 2558 : ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ
21 สิงหาคม 2558 : จัดอบรมการป้องกันการบรรเทา
อัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา รู้
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และรู้วิธีการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
20 กันยายน 2558: กิจกรรมการวิ่งมหากุศล มหิดล
2558

24 กันยายน 2558: พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ประจําปี 2558

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
ประกวดกระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2557
การประกวดส้มตํา เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 255
เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556 เพื่อนําไปทอด
ถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่จัดกิจกรรม
3 พฤศจิกายน 2557
3 พฤศจิกายน 2557
16 พฤศจิกายน 2557

พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ห้องประชุม
ศ.เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12

30 ธันวาคม 2557

โครงการ”อนุรักษ์ภาษาและเรียนรู้วิถีไทยผ่านสุนทรียะทางเสียงเพลง”
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมขบวนแห่วันสงกรานต์
ร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส
ร่วมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

25 ธันวาคม 2557
4 ธันวาคม 2557
13 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558
13 พฤษภาคม 2558
11 มิถุนายน 2558
27 มิถุนายน 2558

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  53

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
โครงการ สัญจรไหว้พระทําบุญถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจําปี 2558 วัดสันธาตุ/วัดทุ่งหลวง/เมืองนิพพาน/วัดบ้านเด่น / วัดทุ่งหลวง
และวัดบ้านปง อ.แม่แตง เชียงใหม่
โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปี 2558
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day”
กิจกรรม Big Cleaning Day สํานักงานเลขานุการคณะ
กิจกรรม"Chiang Mai Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ 2
เมษายน 2558 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายบริเวณประตูสวนดอก
บริเวณถนนสุเทพ ตั้งแต่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะ
เทคนิคการแพทย์

วันที่จัดกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2558
5 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558
วันที่จัดกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ 2558
9 มกราคม 2558
17 มกราคม 2558
30 มกราคม 2558

6 เมษายน 2558

21 สิงหาคม 2558
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการองค์กร

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  55

ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึน้
เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ว่าจะใช้
แนวทางเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดขึ้นหรือใช้ระบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนําร่อง 1 ใน 5 หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในการจัดทําข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เป็นเลิศ
เพื่อเข้าร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กบั วิทยากรที่ปรึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
ในช่วงท้ายของปีงบประมาณก็ได้พัฒนาข้อมูลโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และผลลัพธ์การ
ดําเนินงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินหน่วยงานตามแนวทาง EdPEx200 ของ สกอ. อีกด้วย
นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับองค์กรแล้ว การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ยังมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ซึง่ ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการประเมินในระดับคะแนน 2.18
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพย์ ได้รับการประเมินในระดับคะแนน 2.27
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 การตรวจรับรองสถาบันในวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มิถุนายน 2558:
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 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มิถุนายน 2558

 การบรรยาย "การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)" วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2558
วิทยากรโดย รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1อาคาร 12 ชั้น

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 โดยหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในการบริหารจัดการองค์ก ร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่
1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตือน/เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทุก 2 ปี
2) หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  57

คณะฯ ด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความ
ยินดีเป็นประจําในวันทําบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ วันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี
3) หลักความโปร่งใส คือบริหารงานอย่างสุจริต บริสุทธิใ์ จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
โดยบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑ์พงึ รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3
มิติ (Accrual Basis) สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวิทยาลัย
กําหนดวิธีและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ
โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศให้บุคลากรทราบทั่วกัน
ได้จัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปีละ 1 ครัง้ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แจ้งผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ในรอบปี และบุคลากรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ
ในรอบการบริหารนี้ได้จัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 รวมถึงได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโดยใช้แบบประเมินผู้บริหารทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายน
 ผู้บริหารพบบุคลากร 25 ธันวาคม 2557

4) หลักการมีสว่ นร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยให้
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกิจด้านต่างๆ
ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ ผู้บริหารได้
นําค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยุทธ์เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น
ได้จัดกิจกรรมทีม่ ุ่งสร้างเสริมจิตสํานึกของความสามัคคี การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตามค่านิยมของ
คณะฯ เช่น กิจกรรมการแสดงออกซึง่ ความสามัคคีเสียสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 18
มกราคม 2558, กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการแก่ชุมชนทีท่ ําเป็นประจําต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าปีละ 12 -15 ครั้ง
เป็นต้น

 โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครอบท้องถิ่น คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง ในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้รับ
มอบอํานาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศบาลตําบลสันกลาง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม่
๒. นายเจริญ โนภีระ นายกเทศบาลตําบลหนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่
๓. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศบาลตําบลหนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
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5) หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา
กระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน
กิจกรรมส่งเสริมเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วม
6) หลักความคุม้ ค่า คือบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจาํ กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สว่ นรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
โดยได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงานทัง้ การขอความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เพื่อศึกษา
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้ความร้อนแก่สระน้ําอุ่นธาราบําบัด และขอความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการสํารวจความเป็นไปได้ในการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 7 และ 12 ชั้น ณ จุดชั้น 2 ของ
อาคารฯ 7 ชั้น

ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธ
กิจหลักคือการจัดการสอน วิจยั และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ได้ดาํ เนินการตามนโยบาย
ให้มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คาบเรียนในทุกกระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา
2558 มีกระบวนวิชาเอกในระดับปริญญาตรีทจี่ ัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของชั่วโมงสอนทัง้ หมด
เป็น 46.6% มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน นอกจากนั้นคณะ
ในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บณ
ั ฑิตเทคนิคการแพทย์ (Working Scenario
Training Program) โดยได้รบั การสนับสนุนการผลิตสื่อเพิ่มจากเดิมที่จัดทําไว้แล้ว 9 Module อีกจํานวน 7
Module รวมทัง้ สิ้น 16 Module
ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ
ทั้งจากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่เดิม
และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้ ยังมีกจิ กรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจัยจากผู้เชีย่ วชาญ
ชาวต่างประเทศของสถาบันทีค่ ณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ

 H.E.Ambassador Mr.Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องรับรอง สํานักงานมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  59

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Biosafety & Biological Safety Cabinets " โดย คุณ
อเนก แก้วปาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biological Safety Cabinets จาก Strengthening Laboratory Capacity
Program Thailand MOPH - US CDC Collaboration ณ คณะเทคนิคการแพทย์

ในด้านการบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการยอมรับจากองค์กร สถาบันในต่างประเทศใน
การจัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้เข้ามารับการฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนและดูงาน ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพความพร้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล เช่น
 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลินกิ
(Short Course Training: Clinical Laboratory Quality Improvement Tools) สําหรับ
เจ้าหน้าทีห่ ้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัด UNAMID-HQ Clinic หรือ African unionUnited Nation Mission in Darfur (UNAMID) ประเทศซูดาน (แขนงเคมีคลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557
 โปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร ในหัวข้อ 1. Diagnosis of HIV Infection in
Adults and Children by Immunological techniques 2. Visiting HIV laboratory at
Anonymous clinic (แขนงภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์) ในระหว่างวันที่
27-29 กรกฎาคม 2558
 โครงการการอบรมและดูงานทางคลินิกกายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
จาก
Program of Physiotherapy, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
(ภาควิชากายภาพบําบัด) ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558- 28 สิงหาคม 2558
 โครงการสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
(ภาควิชากายภาพบําบัดและภาควิชากิจกรรมบําบัด) 18-19 สิงหาคม 2558
 โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Short Course
Training: Program III Molecular diagnosis of HIV infection) สําหรับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ สังกัด Asia Pacific Regional Office, FHI360 Thailand และ
FHI 360 Nepal, Country Office (แขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์)
ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558
ในด้านการบริหารจัดการ คณะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสํานักงานคณะ รวมถึงมีนโยบายให้มกี ารพัฒนาเว็บไซต์ของ
คณะให้เป็นภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงาน
สถาบันหรือผู้สนใจทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ
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ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ
ทั้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
การฝึกปฏิบัตงิ าน และแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการทําวิจัยร่วมกัน โดยมีการ
ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือ
ต่อเนื่องที่ดําเนินการร่วมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ซึ่งเป็นคณะ
ผู้เชี่ยวชาญสังกัด The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรัง่ เศส ที่คณะฯ ได้รับ
ความร่วมมือผ่าน กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation
Agency, TICA) กระทรวงต่างประเทศ
นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ ยังมีความร่วมมือกับ University Paris Sud-11, Francois
Rabelais University of Tours และ University Claude LYON 1 ประเทศฝรั่งเศส ในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกร่วมกัน โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ของคณะฯ ที่เข้าร่วม
โครงการ จะได้ไปเรียนรู้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการและทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศส
และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทัง้ 2 มหาวิทยาลัย
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั ที่จัดทําในระดับมหาวิทยาลัยและคณะกับสถาบันต่างๆ
อาทิ The Universite De Franche-Comte (UFC), University the Institut de Recherche pour le
Development, University Sains Malaysia (USM), สมาคมวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แห่งเอเชีย (ASIAInternational Biomedical Science Consortium)
มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันต่างๆ เปิดโอกาสให้เข้ามาศึกษาดูงาน เพือ่ เสริมสร้าง
โอกาสการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป

 คณะผู้แทน JICA จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมและดูงานภาควิชากายภาพบําบัดและภาควิชากิจกรรมบําบัด วันที่ 19
ธันวาคม 255
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 คณบดี ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Franche-Comte มาเยือนและสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ
สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย Franche-Comte ใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

 คณบดีให้การต้อนรับ Mr. Ali Mohammed Abdelkarim Omer และ Mr. Abuobaida Mohamed Ali
Mohamed, Medical laboratory Technologist จาก African union- United Nation Mission in Darfur
(UNAMID) ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากประเทศซูดาน ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

 คณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมประจําประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และรศ. ดร. สํารี มั่นเขตต์กรน์ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
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 Professor. Dr. OHTANI Hiroki และ Professor. Dr. MYOJOYAMA Atsushi จาก Division of Radiological
Sciences, Faculty of Health Sciences,Tokyo Metropolitan University. เยือนภาควิชารังสีเทคนิค เพื่อ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต วันอังคารที่
10 กุมภาพันธ์ 2558

 Associate Professor Dr. Ryuta Kinugasa จาก Department of Human Sciences, Kanagawa University,
Japan at Department ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง Changes in muscle and
tendon physiology และเข้าเยี่ยมเยือนภาควิชากายภาพบําบัด รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันใน
อนาคต วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 9 อาคาร 12 ชั้น

 ผู้แทนจาก KU Leuven Campus Group T, University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เข้าพบท่านคณบดี เพื่อ
เยี่ยมคารวะและหารือการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
1. Prof. Koen Eneman ตําแหน่ง Head of KU Leuven Campus
2. Prof. Veerle Bolemen ตําแหน่ง Research Biochemistry of KU Leuven Campus
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 โครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ นําอาคันตุกะ 2 ท่าน ได้แก่ Mr.
Esteban Lasso (ผู้อํานวยการ) และ Mr. Abdon Aguillon (ผู้ประสานงานฯ) จากหน่วยงาน Transformng Faces
(TF.) ประเทศแคนนาดา เข้าเยี่ยม-ศึกษางานความก้าวหน้าในการเตรียมหลักสูตรปริญญาโท ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย (Ms. Communication Disorders Curriculum) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

 Dr.YU Wei Shin Visiting Consultant, Ngee Ann Polytechnic, Singapore เข้าพบคณบดีและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Technology for Elderly Falls: Ax, Px & Tx” และเรื่อง “Disruptive Technology for Stroke Rehab”
ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

 Professor Shinji Tokonami จาก Department of Radiation Physics Institute of Radiation Emergency
Medicine Hirosaki University, Japan และ รศ.ดร. สุพิชชา จันทรโยธา ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนการทําวิจัยกับบุคลากรของภาควิชาฯ ในวันที่
19 มีนาคม 2558
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 Visit of Professors and students from Utah State University, USA 15 พฤษภาคม 2558

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นําคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เนื่องใน
โอกาสเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

 คณาจารย์จาก Wenzhou Medical College (WMC) ประเทศจีน จํานวน 14 ท่าน เยี่ยมชมคณะฯ และฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558

 นักศึกษาจาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย เข้าพบคณบดี ในวันที่ 11 สิงหาคม
2558
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 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
ซึ่งมาเยี่ยมชมคณะฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในด้านบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ
การศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพือ่ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามีการจัดทํา
แผนการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอัตรากําลังสายวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารก็ได้มกี ารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไป
ถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การ
จัดทําสายตรงคณบดีและผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “สื่อสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงั มีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดั ขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในทีป่ ระชุมต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2558 มี
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทัง้ หมดกว่า 1,000
คน-ครั้ง

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
8 ธันวาคม 2557 การบรรยายพิเศษในเรื่อง
"Campylobacter genomics and evolution" โดย
วิทยากร Professor Dr. Samuel K. Sheppard และ
Dr.Ben Pascoe จาก College of Medicine,
Swansea University ประเทศอังกฤษ ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์
30 มกราคม 2558 การอบรม เรื่อง “ การเขียนตํารา
และบทความเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ”
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ระหว่างวันที่ 7 -11 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์
เจ้าหน้าที่ ดูงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ประเทศใต้หวัน

6 มีนาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” โดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ มี
Prof. Dr. Srijit Das, MD. จาก Universiti
Kebangsaan Malaysia เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ
คณะเทคนิคการแพทย์
13 มีนาคม 2558: กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
และบาดทะยัก ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
31 มีนาคม 2558 ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดบรรยาย
พิเศษเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในงานฟื้นฟูสภาพ ณ
ห้องประชุมสัมมนาศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก ให้กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด จากหน่วยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 30 คน
10 เมษายน 2558 โครงการอบรมสัมมนาการเขียนขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ทุนระหว่างประเทศ)
ให้ประสบความสําเร็จ "How to write a successful
international grant (e.g., Newton Fund
model)" โดย Professor Dr. Samuel Sheppard
จาก Swansea Genome Centre, College of
Medicine, Swansea University ประเทศอังกฤษ ณ
คณะเทคนิคการแพทย์
19 พฤษภาคม 2558: การสัมมนาเรื่อง “เขียนเสนอ
โครงการอย่างไรให้ถูกใจกรรมการพิจารณาให้ทุน
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
26 พฤษภาคม 2558 วันมหกรรมคุณภาพ Quality
Day ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ณ คณะเทคนิค
การแพทย์
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26 พฤษภาคม 2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง
“ความร่วมมือกันของกลุ่มวิจัยและบทบาทนักวิจัยพี่
เลี้ยง ในการขับเคลื่อน Road Map งานวิจัยของ
บุคลากรและบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยและ
บทบาทของ Mentor ที่ดี”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
“รายงาน update สถานการณ์ด้านการศึกษาวิจัย
ของคณะฯ จําแนกตามสาขาวิชาฯ”
โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
12 มิถุนายน 2558: การสัมมนาสํานักงาน คณะ
เทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เรื่อง “การพัฒนา
ระบบงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 โครงการ ค่าย
กพอ.03 การจัดเตรียมเอกสาร กพอ.03 เพื่อคําขอรับ
การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
วิทยากรโดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ณ คณะเทคนิค
การแพทย์
3 กรกฎาคม 2558 โครงการ “การนําเสนอผลการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
7 กรกฎาคม 2558 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558

7 กรกฎาคม 2558 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ฯ มช. ร่วมกับ งานบริหารงานวิจยั ฯ ได้กําหนดจัด
โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตรเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
และ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มช.”
โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ณ ห้องเรียน Smart
Classroom คณะเทคนิคการแพทย์
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14 กรกฎาคม 2558 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
งานวิจัยทางกิจกรรมบําบัด ปี 2558 ณ ห้องประชุม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 กรกฏาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
บันทึกข้อมูล มคอ.3 - 6 ในระบบฐานข้อมูล CMU
MIS" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 วิทยากรโดย ทีมงาน
จากสํานักบริการโทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร "
Globalization of Patent Strategy: Thailand’s
Perspective " โดยวิทยากร Mr. Bryan Wong Jan
Ping และทีมงาน จาก Intellectual Property
Corporation of Malaysia (MyIPO) ประเทศ
มาเลเซีย
21 กรกฎาคม พ.ศ 2558 โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน: การ
ตั้งวัตถุประสงค์และการประเมินผล ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร โดย : รศ.
ดร. วรรณิภา บุญระยอง
และ อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงศ์
27 กรกฎาคม พ.ศ 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "
Biosafety & Biological Safety Cabinets " โดย
คุณอเนก แก้วปาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biological
Safety Cabinets จาก Strengthening Laboratory
Capacity Program Thailand MOPH - US CDC
Collaboration
7 สิงหาคม 2558 การบรรยายพิเศษ เรื่อง
"กระบวนการจัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ" ให้แก่
บุคลากรคณะฯ /เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
จัดเก็บและแยกขยะ
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 การสัมมนาเรื่อง
เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนา
งานวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2558 ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดําเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  69

14 กันยายน 2558 การนําเสนองานวิจัยเรื่อง
"Engineering point-of-care diagnostic devices
for TB and HIV" โดยคุณ Nuttada Panpradist
นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of
Washington, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
โอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ PHPT และ
ห้องปฏิบัติการ CMSU ของแขนงจุลชีววิทยาคลินิก ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ KC
Moodle ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากร
คุณณฐนันท์ กาญจนคูหา จากสํานักบริการเทคโนโลยี
ฯ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นประจํา โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
เป็นประธานฯ
คณะกรรมการ
ประกอบด้วยศิษย์เก่าทีท่ ํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทงั้ ในรูปแบบของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่า ได้แก่ การจัดทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ราย 3 เดือนที่ศิษย์เก่าสามารถ
อ่านได้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และจัดพิมพ์เป็นจุลสารส่งไปยังโรงพยาบาลทีม่ ีศิษย์เก่าทํางานอยู่ ตลอดจนส่งเป็น
อีเมลล์ถึงศิษย์เก่าจํานวนหนึง่
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กิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า โดยคณะฯ และคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้
สนับสนุนทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศษิ ย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้สนับสนุนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2557 โดย
ยกเว้นค่าลงทะเบียนและสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก จํานวน 6 คน
กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะจัดขึ้นในรอบปี 2558 ได้แก่
 ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 13 จัดกิจกรรม “สายใยผูกพัน สังสรรค์หมูเ่ ฮา กลับคืนสู่เหย้า 38 ปี MT
รุ่น 13” เมือ่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 งานรวมรุ่นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 คอนเสิร์ตการกุศล The Palace and Divas จากเมืองสู่ดอยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายได้สนับสนุนกองทุนคณะเทคนิค
การแพทย์ มช. สําหรับโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภอ
อมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และ
สําหรับผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
ศิษย์เก่าได้รับรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2558
ชื่อ
รหัส
รางวัล
ทนพ.บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์ 3011020 วันมหิดล ประจําปี 2558 ศิษย์เก่าดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

