




 
 

สารคณบด ี
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จดัทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายหลัก 4 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2555-2559 ได้แก่ 1) ด้านการจดัการเรยีนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงด้านการมุง่เน้นสู่ความเป็นสากล การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการองค์กร โดยการบริหารงานได้มุง่เป้าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยัในระดับ
สากล”  
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์มีทรัพยากรบุคคลรวมทั้งส้ิน 254 คน โดยมีบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย์) จํานวน 105 คน ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน 121,424,800 บาท 
ซึ่งประมาณร้อยละ 80.85 เป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร ทําให้คณะต้องดําเนินงานโดยอาศัยงบประมาณเงินรายได้ 
ซึ่งในรอบปี 2559 ได้ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจํานวน 142,649,500 บาท  
 ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จํานวนรวม 306 คน ผลิตผลงานวิจัย ในปี 2559 ที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 134 
เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ที่ถูกนําไปอ้างอิงในบทความวิชาการอื่น (Citation) มีจํานวน 189 เรื่อง มีเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 43,666,497 ล้านบาท จากเงินทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ทั้งส้ิน 
51,203,342 บาท 
 ผลการดําเนินงาน และผลความสําเร็จทกุด้าน เกิดจากความร่วมมือ และร่วมใจของบุคลากรทกุระดับ 
ที่ได้รว่มด้วยชว่ยกัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรค และมีความสามัคคี มุ่งมั่นสู่
ความสําเร็จ ดงันั้นจึงขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนรว่มสร้างผลงาน และขอยกความดี ความชอบ ความภาคภูมิใจที่
เกิดจากผลการดําเนินการในปงีบประมาณ 2559 นีใ้ห้แก่บุคลากรทุกคน 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี) 
 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 การดําเนินงานของคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนยทุธศาสตร์ 6 ดา้นที่คณะกําหนดไว้ โดยไดเ้ชือ่มโยงตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรต์า่งๆ ลง
ตาราง Balanced Scorecard เพื่อใหเ้ห็นมิติเชิงปฏิบัติการของตัวช้ีวัดว่าเปน็ตัวช้ีวัดที่เน้นหนักหรือหวงัผลในมิติใด 
ซึ่งทําให้คณะเหน็ถึงความสัมพนัธ์ของตัวชี้วดัในแต่ละมติิที่ส่งผลกระทบเช่ือมโยงถึงกันและกนั 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตัวชี้วัดหลัก
ทั้งส้ิน 20 ตวัชี้วัด โดยดําเนนิการบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว้ 16 ตัวช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 80 ผลงานทีบ่รรลุเป้า 
หมายมากกว่ารอ้ยละ 80 ได้แก่ ด้านการดําเนินการ (Internal Prosess) และด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning 
and Growth) อย่างไรก็ตามดา้นที่จําเป็นตอ้งพัฒนาต่อไปคือ ด้านผู้รับบรกิาร (Costomer) ที่ตัวช้ีวดั 2 ใน 9 ยังไม่
บรรลุเป้าหมายคือ 1) การพฒันาหลักสูตรปริญญาเอกให้เปน็หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของบัณฑิตวทิยาลัย ที่พร้อมส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2559 และ 2) การ
ประหยัดพลังงานที่ตั้งเป้าให้ค่าไฟฟ้าหรอืปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมหรือลดลงกว่าปทีี่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าในปี 
2559 ค่าไฟฟ้าลดลง 5.98% ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.79% สําหรับด้านการเงิน (Financial) ที่ตั้ง
ตัวชี้วัดไว้ 2 ตัวชี้วัดแต่บรรลุเปา้หมาย 1 ตัวช้ีวัดคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงนิรายไดท้ี่คณะมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 
ส่วนเป้าหมายเรื่องทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกทีต่ั้งไวใ้ห้เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 15 % แต่คณะทําได้ 7 % อย่างไรก็
ตามคณะได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น จากจํานวน 40.8 ล้านบาท ในป ี 2558 เป็น 43.7 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยสามารถตีพิมพ์ผลงานวจิัยทัง้ระดับชาตแิละนานาชาติ จํานวนทัง้ส้ิน 134 เรื่อง (ข้อมลู ณ 15 
ธ.ค. 2559) โดยเป็นผลงานตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ จํานวน 106 เรื่อง บทความได้ถูกนําไปอา้งอิงใน
ฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 189 เรื่อง 
 

Balanced Scorecard Achievement 
 

 
 

 จุดมุ่งเน้นการดาํเนินงานของคณะในปี 2559 เป็นไปตามวิสัยทัศน์ทีก่ําหนดไว้ว่า “คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีผลการดําเนิน 
งานเป็นสถาบันอันดับที่ 1-3 ในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ในระดับประเทศ และเทียบเคียงกับคณะที่มีการสอน
สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ของสถาบันชั้นนําใน 50 อันดับแรกของเอเซียภายในปี 2561 คณะฯ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพือ่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษในกระบวนวิชาต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง



ข 

และเพิ่มจํานวนกระบวนวิชาให้มากขึ้น ในปกีารศึกษา 2559 มีการจดัการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชา
สัมมนา มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มคีวามร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
(Working Scenario Training Program) 
 คณะฯ แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทัง้จากการขยาย
ความร่วมมือกบัเครือข่ายที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบันวิชาการใหมเ่พิ่มเติม ซึง่ในปงีบประมาณ 2559 
คณะฯ มีความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กรต่างๆ รวมทั้งส้ิน 16 MOUs 
 คณะฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบันจากต่างประเทศในการส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามารับ
การฝึกอบรมระยะส้ัน รวมถงึการบรรยายพเิศษ แลกเปล่ียนและดูงาน ซึ่งแสดงถงึศักยภาพความพร้อมของคณะฯ 
ในการเข้าสู่เวทสีากล โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีผู้เชี่ยวชาญ อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เข้ามาแลกเปล่ียน
ความรู้ บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม ฯลฯ ร่วมกับคณะฯ จํานวนหลายคน อาทิ Professor Dr.Françoise Barré-
Sinoussi ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอช ไอ วี และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี ค.ศ. 2008 ที่มาเยือนเพ่ือสาน
ความร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษางานวิจัย พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน โครงการเรยีนรู้
จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจให้นกัศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช. 
หัวข้อเรื่อง “From discovery to remaining challenges in HIV science"  
 ในปี 2559 ซึง่เป็นวาระครบรอบ 40 ปี การกอ่ตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ อย่างเป็นทางการ คณะฯ ได้ให้
การสนับสนุนการดําเนินงานของศิษยเ์ก่าในการจัดตัง้สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อให้เป็นอกีองค์กรหน่ึงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ในอนาคต โดยสมาคมฯ ไดป้ระกาศก่อตั้งขึน้ในการ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เมื่อ 25 พฤศจกิายน 2558 และได้จด
ทะเบียนกอ่ตั้งสมาคมฯ อย่างเป็นทางการเมือ่วันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 40 ปีของ
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะฯ มีกิจกรรมรว่มกับศิษย์เก่าในหลายๆ กิจกรรม อาทิ การจดักิจกรรมเชิดชูศิษย์เก่า
ดีเด่นสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ เนือ่งในวันมหิดล การมอบทุนสนับสนุนศิษย์เก่าใหเ้ข้ารว่ม
ประชุมวิชาการประจําป ี สําหรบัปี 2559 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่าเป็นพิเศษสําหรับศิษยเ์ก่า รหัส 09, 
19, 29, 39 และ 49 ในโอกาสประเพณีพานักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2559 เป็นต้น ทั้งนีใ้นปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ก็ไดร้ับมอบเงินบริจาคจากบัณฑิตทีเ่ข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร จํานวน 132,000 บาท และศิษย์เก่ามอบเงินรายได้จากการจดัคอนเสิรต์การกุศล พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์การ
สร้างส้วม สําหรบัโครงการบรกิารวิชาการแก่ชมุชน อ.อมก๋อย รวมมูลค่าทั้งส้ิน 2,142,848.24 บาท 
 ทางด้านการบรกิารวิชาการ ไดใ้ห้บรกิารพัฒนานักวิชาชีพโดยจัดการอบรมและประชุมวิชาการ/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่จัดโดยภาควิชา จาํนวน 17 ครัง้ และได้พัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการของคณะฯ ที่ก่อตั้งมาเป็น
เวลา 40 ปี จนได้รับการจัดอนัดับให้เป็นวารสารที่อยูใ่นฐาน Thailan Citation Index (TCI) ระดับ 1 และอยู่ใน
ฐาน Asia Citation Index ตลอดจนเพื่อผลักดันให้วารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับสากล จึงได้
เปล่ียนชื่อวารสารจากเดิม “Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences” เป็น “Journal of 
Associated Medical Sciences” ซึ่งจะเริ่มใช้ชื่อใหมใ่นเล่ม Volume 50, Number 1, January – April 2017 
เป็นต้นไป 
 กล่าวโดยสรุปคณะเทคนิคการแพทย์ ยงัคงมุ่งมั่นดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตรท์ี่วางไว้เพือ่ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยได้ประเมินผลการดําเนินงานและวางแนวทางแก้ไขขอ้บกพรอ่งรว่มกับการพฒันาไว้แล้ว สําหรับการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2560 
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ 
 

ปณิธานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนา-
รมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ทอ้งถิ่นและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดความรู้ ตามหลัก
แห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่
และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บณัฑิตแห่งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พงึฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น 
ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล ที่มุง่เน้นการวจิัย มกีารผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยัง่ยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย ์
 ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจติสํานึก ในการให้บริการ 
ด้านการตรวจวนิิจฉัย บําบดัรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพจะเป็น
หลักประกันอันอบอุ่นแก่ประชากรในสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตทีด่ียิ่งขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวจิัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชพี และความเป็น
สากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
การฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รู้จกัขวนขวายหาความรูด้ว้ยตนเอง รู้หลักวิธีวจิัยเพือ่ค้นคว้าองค์
ความรู้ใหม่ มีนสัิยเอื้อเฟือ้โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม บุคลากรใน
คณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตทีด่ีของตนเองและ
ผู้รับบริการ 
 
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย ์
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยัในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค์ และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดงันี ้
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กจิกรรมบําบัด รังสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากรระดับ
อื่นที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ ์สามารถปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
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 3. ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมทัว่ไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการความ
ช่วยเหลือในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทัง้การให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทํานุบํารงุและธํารงไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นและประเทศไทย 
 5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
 6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบคุลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชนสู์งสุด 
 7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล 
 
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย ์
 AMS-CMU: A หมายถงึ Agility    M หมายถงึ Merit 
    S หมายถงึ Social Responsibility  C หมายถึง Competency 
    M หมายถงึ Model   U หมายถึง Unity 
 หรือในภาคภาษาไทย คือ 
     ยืดหยุ่นคล่องทนัการณ์ อภิบาลด้วยคณุธรรม 
    สังคมตระหนักล้ํา   เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน 
    พัฒนาเป็นแบบอย่าง  ก่อแนวทางสร้างประสาน 
    สามัคคีหน่ึงใจปาน  รวมกันพร้อมน้อมนิยม 
 
ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึน้ในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหก้ระจาย
ออกสู่ทอ้งถิ่น โดยได้รับอนุมัติให้จัดตัง้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 
2507 และเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมใน
การให้บรกิารดา้นวิทยาศาสตรสุ์ขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ จึง
ได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จดัทําโครงการจดัตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึง่ได้รับ
อนุมัติใหเ้ป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519  
 
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่วขอ้งกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังน้ี :  
 พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลิ-นิ
คัลไมโครสโคปี (ต่อมาไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น ภาควชิาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวทิยาลัยอนุมัติใหจ้ัดตัง้ภาควิชา
รังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531 
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 พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหป้รับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวม
ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจลุชีววิทยาคลินกิ ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปีเป็น
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงไดด้ําเนนิการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จงึได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
 ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551) คณะ
เทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่  
 1. สํานักงานคณะ 
 2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
 3. ภาควิชารงัสีเทคนิค 
 4. ภาควิชากจิกรรมบําบัด 
 5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ 
 6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์
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ศาสต
ประธ
ดํารง

 

 
ศาสตราจารย์
 

 
 ศาสตร
 

 
 
 

 

                
                

ตราจารย์ ดร.
ธานคณะกรรม
งตําแหน่งถงึ 3

ยเ์กียรติคุณ นา
กรรม

ราจารย์ นายแ
กรรม

 

นางนันทนา
กร

                
                

คณะกรรมกา

    
วัชระ กสิณฤก
มการอํานวยกา
30 กันยายน 25

 
ายแพทย ์ดร.ปั
มการ

 
แพทย ์สุทศัน์ ฟ
มการ

 
า ฉันทวิลาสว
รรมการ 

      รองศาส
                

ารอํานวยการป

                
กษ์  
าร  
559  

ปัญจะ กลุพงษ

ฟู่เจริญ 

งศ ์ 

ตราจารย์ ดร.
      ผู้ช่วยเล

ประจําคณะเท
 

                
 รองศ
     ป
        วาระ 2

ษ์

.ปรียานาถ วง
ลขานุการ 

ทคนิคการแพท

         
ศาสตราจารย์
ประธานคณะก
29 สิงหาคม –

นายสุรชั

นายแพทย

ผู้ช่วยศาสตร
กรรม

งศ์จันทร์ 

ทย ์

  
อุษณยี์ คําปร
รรมการอํานวย
25 พฤศจิกาย

 
ัย  จิตภักดีบดิ
กรรมการ  

ย ์สมัย ศิริทอง
กรรมการ 

 
ราจารย์ ดร.วา
มการและเลขา

   
ระกอบ 
ยการ 
ยน 2559 

ดินทร์

 
งถาวร

าสนา  ศิริรังษี
านุการ 

ษ 



 
 
 
 
 

 
 
 ร
 

 
 
 
 

รองศาส
รองคณ

รองศาส
รองคณบดีฝ่ายวิ

ผู้ช่วย
ผู้

 
ตราจารย์ ดร.

ณบดีฝ่ายบริหา
 

สตราจารย์ ดร
วิชาการและพั

ศาสตราจารย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่า

ผูบ้

ผู้ช่วยศ
ค

.ปรียานาถ วง
รและบรกิารวิช

 
ร.สาคร พรปร
ฒันาระบบการ

 
ย ์ดร.สุภาพร ชิ
ยบัณฑิตศึกษา

ผูช้
ผู้ช่วยคณ

บริหารคณะเทค

ศาสตราจารย์ 
ณบดีคณะเทค

งศ์จันทร์
ชาการ

ระเสริฐ
รเรียนการสอน

ชนิชยั
า

ช่วยศาสตราจ
ณบดีฝ่ายศิษย์เก

คนิคการแพทย

 
ดร. วาสนา ศิ ิ
คนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศา
รองคณบดีฝ

รองศา
น  รอง

ผู้ช่วยศ
ผู้ช่วยค

 
ารย์ศิริพันธุ์ ค
ก่าสัมพนัธ์และ

ย ์

ริรังษี 

าสตราจารย์สชุ
ฝ่ายแผนงาน ป
และเทคโนโล

าสตราจารย์ ด
คณบดีฝ่ายวิจยั

ศาสตราจารย์ 
คณบดีฝ่ายพัฒ

คงสวัสด์ิ 
องค์กรสัมพันธ์

 
ชาติ เกยีรติวฒั
ประกนัคุณภาพ
ลยีสารสนเทศ 

 
ดร.อาทิตย์ พว
ัยและวิเทศสมั

 
ดร.เพือ่นใจ รั

ฒนาคุณภาพนกั

ธ ์

5

ฒนเจริญ 
พการศึกษา 

วงมะล ิ
พันธ ์

รัตตากร 
กศึกษา 

5 
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หัวหน้าภาควชิาและผูอ้ํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 

   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศริิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย ์
 หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 
 

   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศักด์ิ ชินชยั               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย  จํานงค์กจิ 
 หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด 
 
                        

 
ดร.วิสิตศักด์ิ สขุสะอาดพส ุ

ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
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เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างาน 
 

 
นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล 

เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

   
 นางจริยา กาทอง นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศลิป์ 
 หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 

   
 นายนพพร พวงสมบัติ นางสุธิดา สิริกนัทา 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
 และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
นางเตือนใจ โพนสูง 

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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บุคลากร 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งหมด 254 คน ประกอบดว้ยอาจารย์จํานวน 
105 คน บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ลูกจา้งประจํา 
พนักงานมหาวทิยาลัย(พนักงานส่วนงาน) จํานวน 147 คน รายละเอียดดังตาราง 
ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) 105 41.33 
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 61 24.02 
ลูกจ้างประจํา 17 6.70 
พนักงานมหาวทิยาลัย (พนักงานส่วนงาน)  71 27.95 
รวมทั้งสิ้น 254 100.00 
*ข้อมูล ณ 30  กันยายน 2559 
 
คณาจารยจ์ําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศกึษา 

หน่วยงาน 
อาจารย ์: ตําแหน่งวิชาการ 

รวม 
อาจารย ์: วุฒกิารศึกษา 

อ. ผศ. รศ. ศ. เอก โท ตร ี รวม 
เทคนิค

การแพทย ์
19 14 4 3 40 37 3 - 40 

กายภาพบําบัด 7 11 8 - 26 18 7 1 26 
กิจกรรมบําบดั 7 12 4 - 23 16 7 - 23 
รังสีเทคนิค 8 6 2 - 16 13 3 - 16 

รวม 41 43 18 3 105 84 20 1 105
 
อาคารสถานที ่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
 คณะเทคนิคการแพทย์มพีื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
 อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น  3,115.40 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 7 ชั้น  5,065.45 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  9,413.79 ตารางเมตร 
 อาคารธาราบําบัด    513 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ  772 ตารางเมตร (เฉพาะหอ้งเรยีนทั้งหมดของชั้น 3) 
 อาคารอเนกประสงค์   489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกัศึกษาและบุคลากร
ได้ใช้เป็นพื้นที่พกัผ่อน ทํากิจกรรมหรอืศึกษาดว้ยตนเองผ่านส่ือออนไลน ์
2. อาคารหอพกันักศึกษา และที่พักอาศยัของบุคลากร 
 อาคารหอพกันักศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารที่พกัสําหรับบุคลากร   30 ยูนติ 
  - บ้านเดี่ยว  5 หลัง  - บ้านแฝด  1 หลัง 
  - แฟลตแบบ 2 ห้องนอน 2 ยูนิต  - แฟลตแบบ 1 ห้องนอน 3 ยูนิต 
  - เรือนแถว 2 ชัน้  2 ห้อง  - เรือนแถวช้ันเดียว 7 ห้อง 
  - บ้านเดี่ยวจดัสรรรวม 10 หอ้ง 
 



งบ

จา
1.)
 
 
 
2.)
 

 
 

สถิ
ปีง

บประมาณ 
คณะเท

ก 2 แหล่ง คือ
) งบประมาณแ

 
 
 

) งบประมาณเงิ
 

 

ถติิงบประมาณ
งบประมาณ 

2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553* 
2554* 
2555* 
2556* 
2557* 

ทคนิคการแพท
อ 
แผ่นดิน  

  
  
  

งินรายได ้  
  

  

ณที่ได้รับจัดสรร

งบประม
แผ่นดิ

64,735,
84,116,
85,096,
69,591,
70,530,
83,695,
77,403,
90,673,
89,307,
90,799,
110,144

ย ์ ไดร้ับงบ

รับจัดส
จ่ายจรงิ
*มีการป
เข้ามาเ
คณะฯ 
จ่ายจรงิ
ศูนย์บริ
จ่ายจรงิ

ร 2547-2559
ได้รับจัดสร

มาณ
ดิน 

งบ

900 
400 
000 
200 
900 
300 
400 1
800 1
700 1
800 1
,700 1

บประมาณสนบั

สรร 121,424,8
ง 125,028,91
ปรับเพิ่มงบบุค
พือ่จ่ายเพิ่มตา
รับจัดสรร  35
ง 24,227,729
ริการฯ รบัจัดส
ง  98,073,498

9 
รร 
บประมาณเงิน

รายได้ 
5,706,400 
18,471,200
22,688,700
14,959,500
18,956,500
26,530,200
103,693,400
104,097,600
104,379,900
118,199,600
133,027,300

บสนุนการดาํเนิ

800.- บาท 
6.54 บาท

คลากรตามนโย
ามนโยบายดังก
5,196,500.- บ
9.36 .บาท
สรร  107,453,
8.64 บาท

น งบปร
แผ่

90,329
84,486
70,003
66,889
80,954
80,329
91,168
87,513
96,617
112,58

นนิงานของคณ

คิดเป็นร้อยล
บายรัฐบาล จงึ

กล่าว 
บาท 

คิดเป็นร้อยล
000.- บาท 

คิดเป็นร้อยล

ใช้จริ
ระมาณ
นดิน 
 

9,526.93 
6,733.62 
3,275.77 
9,192.82 
4,430.99 
9,060.32 
8,328.74 
3,913.25 
7,725.98 
2,148.38 

ณะในปีงบประม

ละ 102.97 
ึงมีการโอนเงนิ

ละ 68.83 

ละ 91.27. 

ริง 
งบประมาณ

รายได้ 
 

13,578,261
16,139,812
11,977,354
12,002,435
14,378,668
88,040,622
80,331,226
80,216571
80,614,646
104,791,873

9

มาณ 2559

นงบบุลคากร 

 

ณเงิน

1.65 
2.53 
4.26 
5.11 
8.46 
2.23 
6.71 
.20 

6.38 
3.68 

9 

9  
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ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

2558* 115,102,400 139,415,800 114,957,315.48 101,308,719.61 
2559* 121,424,800 142,649,500 125,028,916.54** 122,301,228.00 

* ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
** จ่ายเพิ่มงบบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล 
 
 นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะเทคนิคการแพทย์ยงัได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมพิเศษ
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดาํเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชน  โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภอแมแ่จ่มตามแนวพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอแมแ่จ่ม จังหวดัเชยีงใหม่ “ชุดโครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้วยรังสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูลเอกซเรยท์รวงอก ภาวะกระดูกพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนา
วิชาชีพรังสีเทคนิค” งบประมาณ 537,600.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกรอ้ยบาทถ้วน) 
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ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ 2559
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 บุคลากรที่สร้างผลงานเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะฯ และหน่วยงานตา่งๆ ใน
ปีงบประมาณ 2559 แสดงในตารางต่อไปนี ้
 
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับสถาบัน 

อาจารย ์/ บุคลากร ผลงานรางวัลที่ได้รับ วันที่ / สถานที ่
 รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 

 
 

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  รางวัลมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
“ช้างทองคํา” ประจําปี 2558 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

วันที่ 26 มกราคม 2559 
ณ ศาลาธรรม  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

   

ศ.ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 

 
 

ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558 ในประเภท
วิชาการ/วิจยั  รับมอบโล่และคําประกาศเกยีรติคุณ  
 

วันที่ 19 มีนาคม 2559 
ในงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 ณ 
โรงแรมรอยัลรเิวอร ์
 (เชิงสะพานซงัฮี้) กทม. 

   

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

 

เข้ารับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล Healthy Long 
Stay  โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจงัหวัด
เชียงใหม่สู่สากล ในงาน LANNA EXPO 2016 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา (CMICE) 
จังหวดัเชียงใหม่   

   

ผศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี  
          ทิพย์พะยอม 

 

ได้รับเกียรติบัตร วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Good Practices) 
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ในกระบวนวิชา "การ
ฝึกกิจวตัรประจาํวันสําหรับผู้หย่อนสมรรถภาพทาง
ร่างกายในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัตทิี่ดี 
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารย ์
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 
2559  ณ  อาคารสํานัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

   



รศ

 

อ.ด

 

อ.ด

 
 
 

อาจารย ์/ 
ศ. ดร.วรรณนิภ

ดร.สุภัทร ชปูร

ดร.สุภัทร ชปูร

บุคลากร 
ภา บุญระยอง

 

ระดิษฐ์ 

 
ระดิษฐ์   

 

ง ได้รับโล่รา
ความทุ่มเท
ในศตวรรษ
ตนเองเพือ่
 
 
 
 
 

ได้รับเกียร
ด้านการจดั
นําสู่วิชาชีพ
 

 

ได้รับการ
กิจกรรมพั
สโมสรลีโอ
 
 
 
 

 

ผลงานร
างวัลและเกียร
ทในการพัฒนา
ษที่  21"   
อเป็นนักกิจกรร

รติบัตร วิธีปฏิบั
ัดการเรียนรู้แบ
พกิจกรรมบําบั

รประกาศเกีย
พัฒนาศักยภาพ
อสากลภาครวม

รางวัลที่ได้รับ
ติบัตร ด้านคว
าการจัดการเรยี
ในกระบวนวิช
รมบําบัด" 

บตัทิี่ดี (Good 
บบใหม ่ในกระ
บดั" 

ยรติคุณในฐา
พเยาวชน  ในก
ม 310 ประเทศ

ามพยายามแล
ยนรู้แบบใหม่ 
ชา   "การพัฒน

Practices) 
ะบวนวิชา "บท

านะผู้สนับสนุ
การประชุมให
ศไทย ครั้งที่  3

วันที
ละ

นา

วันที่ 14 
2559   ณ
บริการเท
สารสนเท
มหาวิทย

 

วันที่ 14 
2559   ณ
บริการเท
สารสนเท
มหาวิทย

 

นุน
หญ่
35 

วันที่ 19 
ณ  โรงแ
700 ปี จั

13

ที่ / สถานที ่
กรกฎาคม 
ณ อาคารสํานกั
ทคโนโลยี
ทศ 
าลัยเชยีงใหม่

กรกฎาคม 
ณ อาคารสํานกั
ทคโนโลยี
ทศ 
าลัยเชยีงใหม่

มีนาคม 255
แรมสนามกีฬ
จงัหวัดเชียงใหม

3 

ก

ก

59 
ฬา 
ม่ 
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อาจารย ์/ บุคลากร ได้รับรางวัลระดับชาติ 

อาจารย ์/ บุคลากร ผลงานรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ) 
ดร.วัชระ  กสณิฤกษ์ 

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจสอบ HIV-1 protease 
inhibitors” เปน็ผลงานวิจัยเดน่ โดย สวทช. จะ
ดําเนินการจัดพมิพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ และแสดงใน
เว็บไซต์ของ สวทช.ตอ่ไป 
(http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) อนึ่ง 
ผลงานวิจัยนี้ เป็นส่วนหน่ึงของ โครงการทุนนกัวิจัยแกน
นํา ประจําปี 2552 เรือ่ง “การวิจัยและพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อการพฒันาชุดตรวจวนิิจฉัยและ
การรักษาโรค”  

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

   

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา   
ดร.วรรณนิษา คําอ้ายกายวิน 

 

ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจําปี 2558   ผลงานวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาต้นแบบการรกัษาผู้ติดเชื้อ HIV อย่างยัง่ยืน 
ด้วยการฝากยีนต่อต้านการติดเช้ือ HIV พิเศษ ในเซลล์ 
ต้นกําเนิดเม็ดเลือด” ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ 1 ใน 21 
ผลงานวิจัยเด่น  สกว. ประจําปี 2558 ด้านสาธารณะ  
 

วนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559   สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  กําหนด 
การมอบโล่เกียรติยศ
ผลงานฯ ณ โรงแรม
พูลแมนคิงพาวเวอร์ 
กรงุเทพมหานคร 

   

รศ.ดร.ธนูศักด์ิ  ตาตุ 

 

ได้รับรางวัลชมเชยการนําเสนอผลงานวิชาการประเภท
โปสเตอร์ ในผลงาน “Kinetics-based one-tube 
osmotic fragility test for thalassemia screen 
using portable spectrophotometer 
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครัง้ที 21 

วันที่ 11 มีนาคม 
2559  
กรมวทิยาศาสตร ์
การแพทย์ และมูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัส- 
ซีเมียแห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น  
 

   

อ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี 

 

ได้รับรางวัล Outstanding Abstract Award จากการ
ประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 
และการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Association 
of Clinical Laboratory Sciences  (ACCLS) ครั้งที่ 
16 “Health and Well Being in the 21st Century 
 
 

31 พฤษภาคม- 3  
มิถุนายน 2559 
สมาคมเทคนิค
การแพทย์  
แห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมแอมบาส
เดอรจ์อมเทียน พัทยา 
จ.ชลบุร ี



อ.ด

 

คณุ

 
 
จา
 

น.ส
รหั

 

อาจารย ์/ 

ดร.กัญญา ปรี

ณดาราณี สาสั

นักศึกษ
กหน่วยงานภา

นักศึกษา

ส.พัชรินทร์ ธร
หสั 54113100

บุคลากร 

รีชาศุทธิ ์ 

 
สตัย ์

 

ษาระดับบัณฑิต
ายใน และภาย

า 

รรมสิทธิ ์
6 

 

ผ
ต

ได้รับรางวั
ประชุมวิช
และการปร
of Clinica
16 “Heal
 
 

 

ได้รับการคั
ผลงานดีเด
 ในด้านบริ

ตศึกษาและอาจ
นอกมหาวทิยา

อาจารยท์ี่ปรึ

ศ.ดร.ขจรศักดิ์
ระกูลพัว 

ผลงาน

วัล Outstandi
าการประจําปี
ระชุมวิชาการน
al Laboratory
lth and Well

คัดเลือกให้เปน็
ด่นแหง่ชาติ ปข
รกิารดีเด่น 

จารย์ที่ปรกึษา
าลัยเชียงใหม่

รึกษา 

ดิ ์ ไดร้ั
ปริญ
วิทย

นรางวัลที่ได้รับ

ng Abstract 
ทางเทคนิคกา
นานาชาติ ASE
y Sciences  (
l Being in the

นบุคลากรสายส
ขมท. ประจําปี

า ที่ได้รับรางวลั

รางวัล

รับรางวัลวทิยา
ญญาโท กลุ่มส
ยาศาสตร์สุขภ

บ 

Award จากกา
รแพทย์ ครั้งที่ 
EAN Associat
(ACCLS) ครั้งที
e 21st Centur

สนับสนนุผู้มี
 พ.ศ. 2558 

ลผลงานวิจัยดีเ

ลที่ได้รับ 

นิพนธ์ดีมากระ
สาขาวิชา
าพ 

หน่ว

าร
 40 
tion 
ที่ 
ry 

31 พฤ
มิถุนาย
สมาคม
การแพ
แห่งปร
ณ โรงแ
เดอรจ์อ
จ.ชลบุ ี
 

วันที่ 2
2559  
ปขมท.
พนักงา
มหาวิท
ประเท
วิชากา
2559  
ณ โรงแ
จ.เชียง

เด่น ประจําปงี

หน่วยง
รางวัล

ะดับ  26 มก
บัณฑิต
มหาวิท

15

วยงานที่มอบ
รางวัล 

ษภาคม- 3  
ยน 2559 
มเทคนิค
พทย์  
ระเทศไทย 
แรมแอมบาส
อมเทียน พัทย
ร ี

25 กุมภาพันธ์ 

. (ข้าราชการ 
านและลูกจ้าง
ทยาลัยแห่ง
ศไทย) ประชมุ
ร ประจําปี 
 
แรมดวงตะวัน 
งใหม ่

บประมาณ 25

งานที่มอบ
ล 
กราคม 2559 
ตวิทยาลัย 
ทยาลัยเชยีงให

5 

า 

ม

 

559 

ม ่
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นักศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษา รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

นายสิงห์คํา ธิมา  
นักศึกษาโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก)  
รุ่นที่ 15 

 

รศ.ดร.ทรงยศ อนุช
ปรีดา อาจารย์ที่
ปรึกษา คปก.   

 ได้รับรางวัล  "Best Poster 
Award NFA 2015 : 1st Place"  
ในการนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง  
FLT3-Specific Curcumin 
Nanoparticles Cytotoxic 
Activity on FLT3 
Overexpressing Leukemic 
Cells   ในการประชุม The 
Second International 
Conference on Nanomaterials: 
Fundamentals and 
Applications  

26 - 28 ตุลาคม  
2558 
ณ Pavol Safark 
University, Faculty 
of Science, Kosice, 
Slovakia   
 

    

นส. กันตินันท์ ชื่นศิริกุล
ชัย นักศึกษาระดับณฑิต
ศึกษา ภาควิชาเทคนิค 
 

 

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ  ได้รับรางวัล Outstanding 
student poster presentation 
ผลงาน Poster presentation 
หัวข้อ Competitive antibody-
based biosensor detecting 
secreted antigen 85 complex 
for tuberculosis diagnosis ใน
งานประชุม The 11th 
International Symposium of 
The Protein Society of 
Thailand  

5 สิงหาคม 2559 
สมาคมโปรตีนแห่ง
ประเทศไทย (Protein 
Society of 
Thailand) ณ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัย  
จุฬาภรณ์ กรงุเทพฯ 
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ภาพนักศึกษาได้รับรางวัล ความสามารถและผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

นักศึกษาภาควชิารังสีเทคนิคทีไ่ด้รับคัดเลือกผลงานวิจัย
ระดับปริญญาตรีที่โดดเด่นรว่มเสนอผลงานวิชาการใน
งาน  RT Career Day ครั้งที่ 2 “Progression of 
Work & Quality of Life with BDMS Network”   
 ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ    รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
ฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นํา
นักศึกษาภาควชิารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รบัคัดเลือก
ผลงานวิจัยระดบัปริญญาตรีที่โดดเด่น ซึง่ได้รับทุน
สนับสนนุงานวิจัยทีมละ 10,000 บาท ร่วมเสนอผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเข้ารับมอบเกยีรติบัตรและรางวัล ใน
งาน RT Career Day ครั้งที่ 2 “Progression of 
Work & Quality of Life with BDMS Network” 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 
อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงาน
ใหญ่ จํานวน 3 ทีม รวมทั้งหมด 15 คน 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการดําเนนิงานตามพนัธกิจด้านการจัดการเรยีนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทยใ์นปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์ จํานวนหน่วยกติรวม 147 หน่วยกิต 
 สาขาวิชารงัสีเทคนิค จํานวนหน่วยกติรวม 149 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 142 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนหน่วยกติรวม 145 หน่วยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ (แผน ก แบบ ก 2)   จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
   - แผน ก แบบ ก 1 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   - แผน ข 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย ์ (แผน ก แบบ ก 2)  จํานวนหน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด     จํานวนหน่วยกติรวม 37 หน่วยกิต 
   - แผน ก แบบ ก 2 
   - แผน ข 
  สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย(แผน ก แบบ ก 2)  จํานวนหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต 
  ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  แบบ 1.1  จํานวนหน่วยกติรวม 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2  จํานวนหน่วยกติรวม 72 หนว่ยกิต 
 
 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
การแพทย์  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้ผ่านความ
เห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์และสาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณารับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน  1,308  คน 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวมทัง้ส้ิน 
ระดับปริญญาตรี 325 287 281 239  70 1,202 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 109 74 82 75  24 364 
สาขากายภาพบําบัด 68 70 69 53  11 271 
สาขากิจกรรมบาํบัด 73 72 71 65  23 304 
สาขารังสีเทคนคิ 75 71 59 46  12 263 
ระดับปริญญาโท 29 8    28 65 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 6 2    11 19 
สาขาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกกําลังกาย 

6 3    4 13 
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สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวมทัง้ส้ิน 
สาขากิจกรรมบาํบัด 7 2    8 17 
สาขาวิทยาศาสตร์รงัสีการแพทย์ 5 1    5 11 
สาขาวิชาความผิดปกติของ 
 การส่ือความหมาย 

5 -     5 

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)      1 1 
สาขากิจกรรมบาํบัด - -    1 1 
ระดับปริญญาเอก 7 5 9 1 1 18 41 
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ (ฐานตรี) - 1 1 1 1 5 9 
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ (ฐานโท) 7 4 8 - - 13 32 
* ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 2559 
 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ 
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยโครงการต่างๆ ดังนี้  

 
 ชื่อกจิกรรม / โครงการ วันที่จัดกจิกรรม 

คณะเทคนิคการแพทย ์
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการแพทย ์ 17  ตุลาคม 2558 
โครงการสืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

23 พฤศจิกายน 2558 

กิจกรรมร่วมปรบัปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหอพักนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 9 มกราคม  2559 
กีฬาสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์สัมพันธ ์ครั้งที่ 21 (มช.เป็นเจ้าภาพ) 15-16 มกราคม 2559 
โครงการมัชฌิมนิเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2559 
กิจกรรมทอดไทน์ใส่เข็ม ปกีารศึกษา 2558 17 กุมภาพันธ์ 2559 
ค่ายเปิดบ้านสีน้ําเงิน  ครั้งที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 9-20  มีนาคม 2559 
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day) 2 เมษายน 2559 
โครงการปัจฉิมนิเทศ 22 เมษายน 2559 
งานวันวิชาการครั้งที่ 17 และงานพิธีจบการศึกษา 16 พฤษภาคม 2559 
โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกยีรตินกัศึกษา 16 พฤษภาคม 2559 
โครงการวันวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย ์ 16  พฤษภาคม 2559 
โครงการสัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 9 พฤษภาคม 2559 
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 ชื่อกจิกรรม / โครงการ วันที่จัดกจิกรรม 
สัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 3-5 มิถุนายน  2559 
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 27  กรกฎาคม 2559 
โครงการโลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน ปีการศึกษา 2559 (Pre College) 30  กรกฏาคม 2559 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 2  สิงหาคม 2559 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2558 14 สิงหาคม 2558 
โครงการกิจกรรมเปิดห้องเชียร ์ 15  สิงหาคม 2559 
โครงการพิธีไหวค้รูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2559 18 สิงหาคม 2559 
โครงการ CMU Young Blood 2016   ครัง้ที่  1   25 สิงหาคม 2559 
โครงการฝึกอบรม เรือ่ง “การป้องกันการติดเชื้อเน่ืองจากการปฏิบัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปทีี ่2 

4 กันยายน  2559 

โครงการฝึกอบรม เรือ่ง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชือ้เอชไอวขีณะปฏิบัติงาน” 
สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 

4 กันยายน 2559 

โครงการ CMU Young Blood 2016   ครัง้ที่  2  13  กันยายน 2559 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทกุสาขาวิชา ก้นยายน–ตุลาคม 2559 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
อบรมเชงิวิชาการ เรือ่ง การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย ์

13 มีนาคม  2559 

โครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์  19 กรกฎาคม 2559 
โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (คลินิกมอเตอร์ไซต์)  27 สิงหาคม 2559 
ภาควิชารังสีเทคนิค 
จัดโครงการการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ ภายใต้โครงการความร่วมมือมหาวทิยาลัยในอาเซ่ียน+3 ณ Seoul National 
University Hospital  

 8 เมษายน 2559 ถึง 
 5 พฤษภาคม 2559 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรบันักศึกษารังสีเทคนิค 7- 8 พฤศจิกายน 2558 
โครงการรับขวญับัณฑิตเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ที่ 50 และศิษย์
เก่าสัมพันธ ์

22 มกราคม 2559 

โครงการสอนซ่อมเสริมวิชากฎหมายสําหรับนกัศึกษารังสี ชั้นปีที่ 4 20–21  เมษายน 2559 
โครงการเพิ่มพนูความรู้ด้านเทคนิคการตรวจMRI สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 5– 8 พฤษภาคม 2559 
ภาควิชากายภาพบําบัด  
โครงการการศึกษานอกสถานทีสํ่าหรับเดก็พิเศษ ครั้งที่ 18   17 ธันวาคม 2558 
โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน ครั้งที่ 19  19-20 ธันวาคม 2558 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายพลังกลุ่ม”  20-22 พฤษภาคม 2559 
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชพีประจําปีการศึกษา 2558 11-15 กรกฎาคม 2559 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากายภาพบําบัด ปกีารศึกษา 2559  8 สิงหาคม 2559 
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 2559 4 สิงหาคม 2559 
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ภาพสว่นหนึง่ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพฒันาและส่งเสริมนักศึกษา 

 

28 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  
พวงมะลิ และอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดษิฐ์ เขา้ร่วมงาน 
"วันเปิดบ้าน" หรือ "PORTE OUVERTE" สมาคมฝรั่งเศส
เชียงใหม่ (Alliance Francaise Chiang Mai) เพื่อ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ สัมผัสและรู้จัก ภาษา วัฒนธรรม โดย
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับโครงการวิจยั PHPT ได้มีการ
จัดบูธขอ้มูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ในโครงการ "นับหนึ่ง"  
ณ บริเวณทีท่ําการสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน 
ถนนเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

9 ธันวาคม 2558: โครงการงานต้อนรับปีใหม่และปรับปรุง
ภูมิทัศน์หอพักคณะฯ ปีการศึกษา 2558 

  

10 ธันวาคม 2558: พิธีทําบุญหอพักคณะฯ  
ปีการศึกษา 2558 

  

7 กุมภาพันธ์ 2559: มัชฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2559 

  

 

16 กุมภาพันธ์ 2559   โครงการ “นํานักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ดูงานเกี่ยวกับวิชาชพี”    
 ปีการศึกษา 2558  โดยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะฯ   
ณ  อาคารเรียนและปฏิบัติการ   12 ชั้น 

  

17 กุมภาพันธ์ 2559  กิจกรรม ถอดไทน์ใส่เข็ม  
ปีการศึกษา 2558 โดยสโมสรนักศึกษาคณะฯ  
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 

  

11 มีนาคม 2559 ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 
2559  โดยช่วงเช้ามีการบรรยายแนะนําสาขาวิชาให้แก่
ผู้ปกครองนกัเรยีนในรายละเอียดของภาควิชาต่างๆ และ
ในช่วงบ่ายได้จดัการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะเทคนิคการแพทย์ต่อไป 
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23 เมษ
ประจําปี

 

16 พฤษ
และเชิด
ทุกสาขา

 

16 พฤษ
มหาวิท
ประจําปี
ห้องบรร
ชั้น 1 ห

 

30 กรก
ณ สถานี
มหาวิท

 

2 สิงหา
การศึกษ

ษายน 2559: โค
ป ี2559 ณ อา

ษภาคม 2559 
ดชูเกียรตินักศึก
าวิชา  ณ อาค

ษภาคม 2559 
ยาลัยเชยีงใหม
ปกีารศึกษา 25
รยาย 2 ชั้น 12
หน้าอาคารคณะ

กฎาคม 2559: 
นวีิจัยแม่เหียะ 
ยาลัยเชยีงใหม

าคม 2559: ปฐ
ษา 2559 

ครงการปจัฉิมนิ
คารเรียนและป

"งานวันจบการ
กษา" ให้แก่นัก
ารเรียนและปฏิ

วันวิชาการ คณ
ม่ ครั้งที่ 17  
558 ณ ห้องปร
2 และ ลานกจิ
ะ 12 ชั้น 

โลกใหม่ในรั้วสี
คณะเกษตรศ

ม ่

ฐมนิเทศนกัศึกษ

นเิทศ นักศึกษ
ปฏิบัติการ 12 

รศึกษาอําลาส
กศึกษาชั้นปีที่ 4
ฏิบัติการ 12 ชั้

ณะเทคนิคการ

ระชุมใหญ ่/  
จกรรม  

สีน้ําเงิน  
าสตร์ 

ษาใหม่ ประจาํ

า
ชั้น 

สถาบัน
4  
ชัน้  

รแพทย์ 

าปี
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15 สิงหาคม 2559: กิจกรรมเปิดห้องเชียร ์
 ประจําปี 2559 

  

 18 สิงหาคม 2559: พิธีไหว้คร ูประจําปี 2559 

  

4 กันยายน 2559: การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุก
สาขาวิชา เรือ่ง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการ
ตรวจการติดเชือ้เอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้าน
ไวรัสเมื่อสงสัยวา่ได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัตงิาน” 

  

 

4 กันยายน 2559: การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุก
สาขาวิชา เรือ่ง “การป้องกันการติดเชือ้เนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน 
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ผลงานของ
 ในปีก
จากหลายหน่ว
นายเจตชฎา โ

 

นส.สิริวิมล ศ ี

 

น.ส.ชนกานต์
รหัส  551110

 
 

น.ส.ณิชาพร น

 

นายพีรพัฒน์ 

 

งนักศึกษาท่ีไ
การศึกษา 
วยงานทัง้ภายใ
โสภาแปง  รหั

 
รีคําซาว รหัส 

 

์ อ่อนน้อมดี  
0197 

 

นันตา รหัส  5

 

รองสนาม   ร

ได้รับการยก
2558 นักศึ
ในและภายนอก
หสั 55111019
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นายจีรวิทย์ จักนิสสัย 23 มกราคม 2559 
รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจําปี 2558   
ศูนย์ประสานงานโครงการคนดศีรีเชียงใหม่ (ศ.คด.ชม.)  
สํานักงานเครอืข่ายเฝ้าระวงัปัญหาเดก็และเยาวชนเชียงใหม่  
 ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิม 
พระเกยีรติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 
 

 
ทุนการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนตา่งๆ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ 
เงินบรจิาคจากจากบรษิัทห้างรา้น มูลนิธิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกิจการ
นักศึกษาคณะฯ ทําหน้าทีเ่ปน็ผู้ประสานงานในการจัดสรรทนุสนับสนุนนักศึกษา ซึง่ในป ี 2559 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทนุอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดงันี ้
 

ทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ กองทุนพัฒนาคณะ 
 1.1 ทุนขาดแคลนทุนทรพัย ์ 600,000
 1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา 
 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปทีี ่4 400,000
 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปทีี ่3 90,350
          1.3  ทนุสนับสนุนการทํางานของนักศึกษา 150,000
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหลง่ทุนอื่น 
 2.1 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค 
 2.2 ทุนอาหารกลางวัน 13,000
 
ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจําปงีบประมาณ 2559 

 
 
3 ธันวาคม 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 ณ  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 

 
 

6 พฤศจิกายน 2558:  
พิธีมอบทุนนกัศึกษาฝึกงานสาขาวิชารังสีเทคนคิ 
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3 ธันวาคม 2558 “พิธีมอบทนุฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนกัศึกษา ชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบําบดั ปี 2558" นศ.ได้รับทุน จํานวน 24 คน 
จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2558 มูลค่า 81,700 บาท 
 
  
 

กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้ับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจดัตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษายืม 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณเีรง่ด่วน โดยคณะฯจะพิจารณา
ตามความจําเปน็ เป็นกรณีไป 
 
บัณฑติคณะเทคนิคการแพทย์ ท่ีเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 50 
 บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  และเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรครัง้ที่  50  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 มีจํานวนทั้งส้ิน 306  คน 

ภาพบรรยากาศการฝึกซอ้มบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 50 และเล้ียงรับขวญั
บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2559 
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ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 
 จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์   ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 (25 มกราคม 2559) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทั้งส้ิน  300  คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งส้ิน 306 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทั้งส้ิน 275 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 281 คน ปรากฏข้อมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 
 
ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย ์

สาขาวิชา 

ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา 

ทํางาน  
(%) 

ศึกษาต่อ  
(%) 

กําลังหางานทํา 
(%) 

ประกอบ
อาชีพอิสระ 

(%) 
รวม 

เทคนิคการแพทย์   71 (78.02) 11 (12.09) 9 (9.89)  - 91 
รังสีเทคนิค 48 (96.00) 1 (2.00)  1 (2.00)  - 50 
กิจกรรมบําบดั 46 (90.20) 3 (5.88)  2 (3.92)  - 51 
กายภาพบําบัด 55 (66.26) 14 (16.87) 14 (16.87) - 83 
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 220 (80.00) 29 (10.55) 26 (9.45) - 275 

 
 
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ํางานในภาครัฐและเอกชน 
 

สาขาวิชา 
หน่วยงานภาครัฐ 

/รัฐวิสาหกจิ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

/เจ้าของกจิการ 
 

รวม 
จํานวน % จํานวน % 

เทคนิคการแพทย์ 24 33.80 47 66.20 71 
รังสีเทคนิค 8 16.67 40 83.33 48 
กิจกรรมบําบดั 15 32.61 31 67.39 46 
กายภาพบําบัด 12 21.82 43 78.18 55 
รวมทุกสาขาวชิา 59 26.82 161 73.18 220 
*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html 
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ข้อมูล Student Outbound (1 ตค 58 - 30 กย 59) 
ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่

ร่วมมือ 
รายละเอยีด 

เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทาง
รังสีเทคนิค 

1  พฤศจิกายน 
2558 

นส. วณิชาพร นันตา  
นส. วชนกานต์ อ่อนน้อมดี 
นส.สิริวิมล ศรีคําซาว  
นายเจตชฎา โสภาแปง  

I-Shou University  
ประเทศไต้หวัน 

 International Competition 
Day 2015 (ICD2015) for 
Radiological Technologist 
students  

โครงการแลกเปลี่ยน 14 - 28 
ธันวาคม 2558 

นายศุภวัฒน์ สุภาวะ   
นส.มธุดารา ไพยารมณ์ 
นายภูรินท์ จันทวานิช  
นส.จารุภา ศรศรีวิชัย 

Universiti 
Kebangsann  
Malaysia (UKM)  
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

19 มกราคม - 
24 มกราคม 
2559 

นส. กุลวรา ลาภานันท์ Universiti Sains 
Malaysia (USM) 
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการ Convention on 
ASEAN Student 
Entrepreneurship 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

11 เมษายน  - 
4 พฤษภาคม 
2559 

นส.นราภรณ์ ใหม่กอง  
นส.นันทิยา บัวแก้ว  
นส.นัศรี แสวงศริิผล 

Seoul National 
University 
Hospital   
ประเทศเกาหลีใต้ 

นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกภายใต้โครงการความ
ร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
+3 

นําเสนอผลงาน 26 สิงหาคม - 
31 สิงหาคม 
2559 

นส.เพียงรวี ปิงเมือง Kagawa 
University  
ประเทศญี่ปุ่น 

เข้าร่วมและนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ 
"The 6th Joint Symposium 
between Kagawa University 
and CMU" 

โครงการแลกเปลี่ยน 26 สิงหาคม - 
15 มกราคม 
2560 

นส.พัชรสุภา หน่อแก้ว   
นส.อัจฉราวดี สมนาศักด์ิ 

Universiti 
Malaysia Sabah 
(UMS)  
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการ ASEAN 
International Mobility 
Student (AIMS) Program 

 
ข้อมูล Student Inbound (1 ตค 58 - 30 กย 59) 
ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล 

(ประเทศ) 
หน่วยงานที่

ร่วมมือ 
รายละเอยีด 

 
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

6 มกราคม. – 
10 กุมภาพันธ์ 
2559 
 

Miss Clare Jensen 
(สหรัฐอเมริกา) 

Psychology, 
Kalamazoo 
College 

อาสาสมัครช่วยงานและ 
ดูงานในโครงการช้าง ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

15 กุมภาพันธ์.- 
20 เมษายน
2559 

Miss Tara Saideman 
(สหรัฐอเมริกา) 

University of 
Maryland Honors 
College 

โครงการ University Studies 
Abroad Consortium (USAC) 
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ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล 
(ประเทศ) 

หน่วยงานที่
ร่วมมือ 

รายละเอยีด 
 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

11 กรกรฏาคม 
– 5 สิงหาคม
2559 

Mr.Omchit a/l Surien 
(มาเลเซีย) 

Biomedical 
Science, Faculty 
of Health 
Sciences,  
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา: 
การฝึกประสบการณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ สําหรับ
นักศึกษา Biomedical 
Science, Faculty of Health 
Sciences, UKM 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

11 กรกฎาคม.- 
26 สิงหาคม
2559 
 

Mr. Mohd Saufik Bin 
Yusof  
Miss Siti Hajar Zuber 
(มาเลเซีย) 

Faculty of Health 
Sciences,  
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพ่ือฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใต้
โครงการความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน +3 
ภาควิชารังสีเทคนิค 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

1-26 สิงหาคม 
2559 
 

Miss Noorliana Binti 
Masri  
Miss Aimi hafizah Binti 
Marzuki  
Miss Ain Efahera Binti 
Ahmad Tajuddin 
(มาเลเซีย) 

Physiotherapy 
Programme, 
Faculty of Health 
Sciences,  
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

โครงการฝึกปฏิบติัทางคลินิก 
สําหรับนักศึกษา 
Physiotherapy Programme, 
Faculty of Health Sciences, 
UKM 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

6 กันยายน 
2559 

Miss Yoshimi Mogi 
(ญี่ปุ่น) 

University of the 
Ryukyus 

เย่ียมชมห้องปฏิบัติการและ
สังเกตการณ์การเรียนการสอน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

11 กรกฏาคม 
- 5 สิงหาคม
2559 
 

Miss Chan Chin Yi  
Miss Murni Watie bt. 
Mohamad 
(มาเลเซีย) 

Biomedical 
Science, Faculty 
of Health 
Sciences,  
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา: 
การฝึกประสบการณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ สําหรับ
นักศึกษา Biomedical 
Science, Faculty of Health 
Sciences, UKM 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

6 – 8 กันยายน 
2559 
 

Miss Mayu Shiraishi  
Miss Marina Shimosato  
Miss Mai Ikei 
(ญี่ปุ่น) 

University of the 
Ryukyus 

เย่ียมชมห้องปฏิบัติการและ
สังเกตการณ์การเรียนการสอน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

2 กรกฏาคม - 
30 กันยายน
2559 

Mr.Tristan Alain 
(ฝร่ังเศส) 

Université de 
Bordeaux 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 
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ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล 
(ประเทศ) 

หน่วยงานที่
ร่วมมือ 

รายละเอยีด 
 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

22 มกราคม - 
21 เมษายน
2559 

Mr. Christopher Jenkins 
(สวิสเซอร์แลนด์) 

Graduate 
Institute of 
International and 
Development 
studies 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

8 กุมภาพันธ์ - 
5 สิงหาคม2559 

Miss Camille Agostini 
(ฝร่ังเศส) 

Université de 
Montpellier 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

29 กุมภาพันธ์-  
11 มีนาคม
2559 

Miss Carolyn Meyer Miss 
Samantha Leavitt 
(สหรัฐอเมริกา) 

University of 
Southern 
California 

โครงการฝึกปฏิบติัทางคลินิก ณ 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

7 พฤษภาคม - 
31 ตุลาคม2559 

Miss Métrey Tiv 
(ฝร่ังเศส) 

Université Paris 
Diderot 7 and 
Paris Sud 11 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

2 พฤศจิกายน-   
1 พฤษภาคม.
2559 

Mr. Pierrick Adam 
(ฝร่ังเศส) 

University of 
Paris-Sud, France 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

5 พฤศจิกายน.- 
20 พฤษภาคม
2559 

Miss Myrtille Prouté 
(ฝร่ังเศส) 

University of 
Paris-Est Creteil, 
France 

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการวิจัย 
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ผลการดําเนิ
คณะ

ทุนต่างๆ ดังนี้
 1. ง
 2. ง
  2
  2
 3. ง
 4. ง
  (โคร
 รวมไ
 

 

นนิงานตามพ
ะเทคนิคการแพ
 ้
บประมาณแผ่
บประมาณเงิน

2.1 สําหรับคณ
2.2 สําหรับบัณ
บประมาณจาก
บประมาณจาก
รงการวจิัยต่อเ
ได้รับทุนสนับส

งบประ

งบประ

พนัธกิจด้าน
พทย์ได้รับงบป

นดิน 6 โครงก
นรายได้คณะฯ 
ณาจารย์และบุค
ณฑิตศึกษา 17 
กมหาวทิยาลัย
กหน่วยงานภา
นื่องตั้งแต่ป ี25
สนุนงานวิจัยท

ะมาณสนับสนุน

ะมาณสนับสนุ

นการวิจัย 
ระมาณสนับสน

การ เป็นจํานวน

คลากร  27  โค
 โครงการ เปน็

ยเชียงใหม่   10
ยนอก อื่นๆ 4
556 – 2564 ง
ทัง้สิ้น 51,203

นงานวิจัย  แย

นนงานวิจัย แย

นุนการดําเนิน

นเงนิ  5,176,0

ครงการ เป็นจาํ
นจํานวนเงิน 3
0 โครงการ เป็
42 โครงการ เป็
งบประมาณทีป่
3,342 บาท 

ยกตามสาขาวิ

ยกตามสาขาวิ
 
 

งานวิจัย ในปี

000.- บาท   

านวนเงิน 1,31
348,589.- บาท
นจํานวนเงิน 
ปน็จํานวนเงิน 
ปรากฏเฉพาะปี

วชิาของหวัหน้

ชาของหวัหน้า

งบประมาณ 

12,256.- บาท
ท 
700,000.- บา
43,666,497 บ
ปงีบประมาณ พ

 
น้าโครงการ 

าโครงการ 

2559 จากแห

ท 

าท  
บาท 
พ.ศ. 2559) 

 

หล่ง
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยัโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์  5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 4,505,000.- บาท 
1. การจําแนกและวิเคราะห์โมเลกุลร่วมของกลัยพิแคน-3 บนผิวเซลล์มะเร็งตับเฉพาะเล้ียงชนิด HepG2  

เพ่ือพัฒนาทางเลือกใหม่สําหรับการรักษามะเร็งตับชนิด เฮพาโตเซลลูล่าร์ คาร์ชิโนมา   
 | หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ปรียานาถ  วงศ์จันทร์   

920,000.-

2.  การพัฒนาวีธี Real time PCR ร่วมกับการวิเคราะห์ melt curve เพ่ือตรวจวินิจฉัยหาการกลายพันธ์ุ 
ของยีนโซเดียมแชนเนล  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด้ือต่อสารเคมีฆ่าแมลงไพรีทรอยด์ และการแพร่กระจาย
ของการ กลายพันธ์ุในยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus  ในประเทศไทย     

 | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จินตนา  ยาโนละ. 

713,000.-

3. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ให้มีการแสดงออกคล้ายเซลล์ประสาทบนไฮโดรเจล
ท่ีมีส่วนของไฮดรอกซีอะพาไทต์    | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.ฟ้าใส   คันธวงศ์ 

377,000.-

4. เทคนิค Real time PCR และ  high resolution melting (HRM) curve analysis สําหรับการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรค และวัณโรคด้ือยาหลายขนาดนท่ีรวดเร็ว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย   

 | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.อุษณีย์  อนุกูล 

785,000.-

5.  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คิวมินจากขม้ินชันเพ่ือใช้ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โดยนาโนเทคโนโลยีแบบนําส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมาย  | หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.ทรงยศ  อนุชปรีดา 

1,710,000.-

ภาควิชารังสีเทคนิค  1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 671,000.- บาท 
1. การศึกษาศักยภาพของกรดแทนนิกเพ่ือใช้เป็นคีเลเตอร์ขับเหล็กเกินและสารเปรียบต่างในการสร้าง

ภาพระดับโมเลกุลสําหรับเทคนิคเอ็มอาร์ไอ  | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.เฉลิมชัย  ปิละพงศ์ 
671,000.- 

งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย ์
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 9 โครงการ เป็นทุนวิจัย  399,560 บาท 
1. การพัฒนาแบบคดักรองทักษะด้านความคิดความเข้าใจสําหรับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด   
 |  หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.เพ่ือนใจ รัตตากร  

40,860

2. การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นทักษะด้านความคิดความเข้าใจพ้ืนฐานสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชาวไทย | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวิทย์  

56,500

3. การเปลี่ยนแปลงของบุคคลออทิสติกหลังจากได้รับโปรแกรมการใช้ช้างจําลองชว่ยบําบัด   
 |  หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักด์ิศรี 

60,000

4.  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive 
validity) ของแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม |  หัวหน้าโครงการ  อ.หทัยชนก อภิโกมลกร  

41,800

5. ปัญหาการรับประทานอาหารและการช่วยเหลือในเด็กท่ีมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
 | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย  

10,670

6. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกระบวนวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักกิจกรรมบําบัด: เสียง
สะท้อนจากผู้เรียน |  หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์   

9,730

7. การศึกษาการทํางานของมือในเด็กวัยเรียนช่วงชั้นท่ี 1 โดยใช้แบบทดสอบความคล่องแคล่วของมือ
ด้วยเปกบอร์ด  |  หัวหน้าโครงการ   รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ 

60,000

8. การพัฒนาโปรแกรมการผ่อนคลายเพื่อเสริมพลังการดําเนินชีวิตตามแนวกิจกรรมบําบัด   
    | หัวหน้าโครงการ   อ.ดร. ศุภลักษณ์ ผาดศรี 

60,000

9. การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันสําหรับผู้ป่วยโรคหลอด 
    เลือดสมองคนไทย” | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร. โสภิฎา อภิชัย 

60,000

ภาควิชากายภาพบําบัด 10 โครงการ เป็นทุนวิจัย 526,096 บาท 
1. คุณสมบัติทางจิตวิทยาการวัดผลของการทดสอบงอข้อศอก 30 วินาทีของผู้สูงอายุในชุมชน   
 | หัวหน้าโครงการ  น.ส.รุ่งทิวา กันทะอินทร์  

60,000
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยัโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
2. โครงการวิจัยเรื่อง “ความน่าเชื่อถือแบบวัดซํ้าของการทดสอบการทรงตัวด้วย Sway meter ในเด็ก

ปกติและเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ช่วงอายุระหว่าง 7-12 ปี” | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.อริสา ปาระมียอง 
48,796

3. อุปกรณ์ประดิษฐ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว 

60,000

4. การประเมินอาการปวดโดยใช้แผนภาพดิจิตอลในผู้ท่ีมีอากาปวดศีรษะท่ีมีสาเหตุจากกระดูกสันหลัง  
ส่วนคอ ไมเกรน และความเครียด | หัวหน้าโครงการ  อ.เสาวลักษณ์ เดชะ 

60,000

5. ความเร็วเชิงมุมของข้อต่อแต่ละระยางค์ในการเดินปกติของช้างท่องเที่ยว 
 | หัวหน้าโครงการ  น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล  

55,000

6. การสํารวจการมีกิจกรรมทางกายของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2558   |  หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.อารยา ญาณกาย 

10,000

7. การประเมินอาการปวดโดยใช้แผนภาพดิจิตอลในผู้ท่ีมีอากาปวดศีรษะท่ีมีสาเหตุจากกระดูก สันหลัง
ส่วนคอ ไมเกรน และความเครียด  | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ 

60,000

8. การสํารวจการเสพติดสมาร์ทโฟนและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สมาร์ท
โฟน และท่าทาส่วนบนของร่างกายในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 |  หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย 

60,000

9. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามการนอนหลับในเด็ก ฉบับภาษาไทย 
เพ่ือคัดกรองกรองความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับในเด็ก และวัยรุ่นท่ีมีน้ําหนักเกิน และ
อ้วนท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น    

 | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล 

60,000

10. ความเที่ยงตรงของเคร่ืองวัดความเร่งบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสําหรับการประเมินการเดินใน
ผู้สูงอายุ | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล   

52,300

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์                                                5  โครงการ เป็นทนุวิจัย 245,600 บาท 
1.  การตรวจหาแอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 | หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา   

55,600

2. ความเป็นพิษของเปปไทด์ชนิดต่างๆ ต่อเซลล์สายพันธ์ุมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด U397   
    | หัวหน้าโครงการ   อ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส 

60,000

3. เหตุผลในการเลือกเรียนของนักศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | หัวหน้าโครงการ   นางสาว เดือนเพ็ญ ปัญญาศักด์ิ 

10,000

4. การศึกษาเชื้อมัยโคแบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรค และเชื้อรา ปนเปื้นในบรรยากาศ และอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล ในโรงคัดแยกเหรียญกษาปณ์และธนบัตรไทย  | หัวหน้าโครงการ   อ.ดร.พลรัตน์ พันธ์ุแพ 

60,000

5. การพัฒนาวิธีการสําหรับการตรวจพิสูจน์เชื้อ Strptococcus suis serotypes 2 และ 14 ท่ีรวดเร็ว 
ด้วยวิธี  multiplex Polymerase Chain Reaction  | หัวหน้าโครงการ    นางสาวรัชฎาพร อุดปวน 

60,000

ภาควิชารังสีเทคนิค                                                   3  โครงการ เป็นทุนวิจยั 141,000 บาท  
1..ซอฟแวร์การออกแบบวัสดุกําบังรังสีโดยใช้ฐานข้อมูลจากวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล 
   | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.ชญานิษฐ์ จําปี 

60,000

2. การประมวลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพื่อช่วยคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคด      
   | หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ 

21,000

3. การพัฒนาแก้วแลนทาไนด์แคลเซียมซิลิโกบอเรตเพ่ือใช้ในการกําบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา  
   | หัวหน้าโครงการ   อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง 

60,000
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยัโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์ 6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 134,255 บาท 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสม แอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย 
Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ”  
| นส.มัลลิกา  วรรณมะกอก   อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สรศักด์ิ อินทรสูต 

30,000

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาโปรติโอมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ท่ีด้ือยา”  
 | ชัญญานุช ภู่ทิม  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ 

10,042

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาการแสดงออกของยีนอาร์วี 0559 ซี และ อาร์วี 0560 ซี ในเชื้อไมโค
แบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสด้ือยา” | นส.รติกร  แกมเงิน  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ 

4,213

วิทยานิพนธ์เร่ือง   “การตรวจหาแอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดี และค่าร้อยละของเซลล์ทีเร็กกิวลาทอรีและ
ทีเฮสเปอร์ 17 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี”  
| นส. กัญญาณี  พรหมสวรรค์  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา 

30,000

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขม้ินชันและเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินต่อการแสดงออกของ
โปรตีนวิล์มทูเมอร์1 ในเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว”   
| นาย ปวเรศ  ปัญญาใจ   อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 

30,000

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ผลของสารสกัดจากอกสารภี (Mammea siamensis) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวและการแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 เบรคพอยท์คลัสเตอร์รีเจียน/อะเบลซัมและฟิมส์
ไลด์ไทโรซีนไคแนส” | นส.รุ่งกาญจน์  สังฆรักษ์  อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา สังฆรักษ์ 

30,000

ภาควิชารังสีเทคนิค 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 45,000 บาท 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาแก้วเรืองแสงแบบใหม่จากแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตเจือด้วยแลน
ทาไนด์ไอออน” |  นส.ศิริประภา  แก้วแจ้ง  อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.ดร.สุชาติ  โกทันย์ 

45,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 106,168 บาท 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “การรับรู้สมรรถนะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบําบัดไทย” 
  |  นส.อัญชิสา วงศ์ภูวรักษ์   อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร์ สโนว์ 

2,200

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การประเมินและบําบัดความบกพร่องของกลยุทธ์การประมวลผลข้อมูลในเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ PRPP System of Task Analysis”  
|  นส.สุธินันท์ จันทรอาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวิทย์ 

4,183

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมบําบัดและรูปแบบการจัดการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนสมาธิสั้นท่ีมี
ความบกพร่องด้านทักษะการทํางานขั้นสูงของสมองในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”   
|  นส.นภาลัย  ชัยมะหา  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร 

25,000

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการอารมณ์โกรธตามแนววิปัสสนากรรมฐานสําหรับ
ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่”   
|  นส. ฝนทิพย์ คงบุญแก้ว  อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.เทียม ศรีคําจักร 

15,100

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเคร่ืองมือทดสอบการ
ทํางานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตคร่ึงซีกฉบับภาษาไทย”   
|  นส.เพียงรวี  ปิงเมือง  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.รอ.พิศักด์ิ ชินชัย 

2,791

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านความสุขในการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน”  | นส.ยุพดีธัญญ ศรีรัตน์  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร์ สโนว์ 

19,815

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความตรงตามเน้ือหาเชิงวัฒนธรรมของแบบวัดการประมวลผลประสาทความรู้สึก
สําหรับเด็กไทย อายุ 5–12 ปี” | นาย แบงค์  เทียนประทีป  อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชรวุธ 

10,000

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ผลของอุปกรณ์ดามมือต้นทุนตํ่าชนิดไดนามิกแบบแนวแรงดึงตํ่าต่อความสามารถใน
การทํางานของมือในผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทเรเดียน”  
|  นาย ศิริราช  บุญฉัตรกุล   อาจารย์ท่ีปรึกษา อ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา 

27,079
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยัโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา งบประมาณ 
ภาควิชากายภาพบําบัด 2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 63,166 บาท 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงต่อการล้าของ
กล้ามเนื้อ Quadriceps Frmoris ในคนท่ีมีสุขภาพดีและผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก” 
|  นส. กิติมา  รงค์สวัสด์ิ  อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.ดร.จงจินตน์  รัตนภินันท์ชัย 

34,539

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การเปรียบเทียบความบกพร่องของการทรงตัวขณะยืนระหว่างผู้ท่ีมีอาการปวดศีรษะท่ี
มีสาเหตุมาจากกระดูสันหลังส่วสคนและผู้ท่ีเป็นไมเกรน”   
|  นส.มัลลิกา  วรรณมะกอก   อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ 

28,627

งบประมาณจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์ 3  โครงการ เป็นทุนวิจัย 202,000 บาท 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจในกลุ่มประชากรไทย
ภาคเหนือ  |  อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี 

100,000

คุณภาพน้ําด่ืมทางจุลชีววิทยากรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน | อาจารย์  ประพัณฐ์  หลวงสุข 50,000
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน 
|  อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน 

52,000

ภาควิชารังสีเทคนิค 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 230,000 บาท 
การประเมินภาวะกระดูกพรุนในประชากรจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน  | ผศ.ดร. ธาริกา ธรรมวิจิตร 90,000
ความสัมพันธ์ของความผิดปกติท่ีพบจากภาพรังสทีรวงอกกับปัจจัยเสี่ยงของประชากรในงานบริการ
วิชาการชุมชน  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |  อาจารย์ ดรง สมพงษ์  ศรีบุรี 

70,000

การประเมินภาวะฟันตกกระในประชากรเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน  |  รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์ 70,000
ภาควิชากิจกรรมบําบัด 3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 203,000 บาท 
ความสามารถด้านการทํากิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้พิการจากโรค
หลอดเลือดสมองท่ีอาศัยในเขตท่ีมีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนและในเขตท่ีไม่มีศูนย์ 
|  ผศ.รอ.ดร. พิศักด์ิ  ชินชัย 

54,100

โปรแกรมฝึกความจําและความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุทีสงสยัว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชน :ดําเนินโครงการโดยอาสาสมัครสาธารณสขุ    | ผศ.ดร. พีรยา  ม่ันเขตวิทย์ 

98,900

ความสามารถของการรับรู้ทางสายตาของเด็กวัยเรียนท่ีอาศัยในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน     
|  ผศ.ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ 

50,000

ภาควิชากายภาพบําบัด 1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 65,000 บาท 
การเปรียบเทียบสุขภาวะปอดในเด็กท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนและขณะประสบปัญหา
หมอกควัน |  อาจารย์ ดร.  มุจลินทร์ ประสานณรงค ์

65,000
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งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์ 29  โครงการ เป็นทุนวิจัย  37,191,617 บาท 
ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
รุ่นที่ 15 (นักศึกษา น.ส.สายจติต์ คุ้มเมือง) 

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์ (สกว.+ มช.) 
สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจิัย 

430,400 ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2556 - 2560 
(งบประมาณรวม 2,152,000 บาท) 
(จาก สกว. 1,100,000 บาท 
 จาก  มช.  1,052,000 บาท) 

บทบาทของเวอร์ซิแคนที่เกีย่วขอ้งกับสัญญาณ
การอกัเสบในโรคเข่าข้อเสื่อม 

อ.ดร.กันยามาส  ชูชีพ   
ผศ.ดร.ฟ้าใส  คันธวงค์    
ผศ.ดร.ปยิะวรรณ บุญโพธิ ์

สกว. 
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557 - มิย.2559) 
งบประมาณรวม 480,000.-บาท 
 

การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกลุ
ที่ทํางานร่วมกับโมเลกุล CD99 เพื่อใชใ้นการ
พัฒนากลยุทธ์สําหรับการบําบัดโรคทาง
ภูมิคุ้มกันและเนื้องอก 

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ   
ผศ.ดร.สาวติรี เจียมพานิชยกุล    
ศ.ดร.วัชระ   กสิณฤกษ ์ 

สกว. 
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557 - มิย.2559) 
งบประมาณรวม 480,000.-บาท 
 

การผลิต RNA aptamers ชนิดทนต่อ 
nuclease ที่มีความจําเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย 
Mycobacterium avium 

อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ 
ผศ.ดร.ขจรศักดิ ์ ตระกูลพัว    
อ.ดร.สรศักดิ ์ อินทรสูต 

สกว. 
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557 - มิย.2559) 
งบประมาณรวม 480,000.-บาท 
 

Prospective study of Lopinarvir based 
ART for HIV Infected ChildreN Globally 
(LIVING study) 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
DR.Tim Cressey 

ทุนจาก DNDi 
ประเทศวิสเซอร์แลนด์ 

3,723,291 ระยะเวลา 3 ปี (กพ.2556 - มค.2559) 
งบประมาณรวม 11,169,874.-บาท 
 

การทดสอบความปลอดภัยในการใช้โปรตีนซิงค์
ฟิงเกอร ์และโปรตีนแองไครินสําหรับยีนบําบัด
ในเซลล์ต้นกําเนิด 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สวทช. 

1,425,000 ระยะเวลา 1 ปี (กพ.2558 - มค.2559) 
งบประมาณรวม 1,900,000 บาท 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาวิธีการใหม่สําหรับตรวจหาแอคตวิิตี้
ของเอนไซม์โปรตีนเอส และอินทิเกรส ของเอช
ไอว-ี1 เพื่อประยุกตใ์ช้ในการควบคุมระดับยา
และการค้นหายาใหม่ 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา สวทช. (สวรส.) 950,000 ระยะเวลา 2 ปี (กพ.2557 -มค.2559)  
งบประมาณรวม  2,850,000 บาท  

ความร่วมมือในการจดัตั้งศูนย์ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีชีวการแพทย์ มช. 

ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. วัชระ กสิณ
ฤกษ ์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

113,220 1 ตค. 2558 - 30 กย.2559  
งบประมาณรวม 113,220 บาท 

ประสิทธิภาพของสารสกดัจากพรอพอลิสในนา
โนพา   ติเคิลต่อการลุกลามของเชื้อแคนดิดา 

ผศ.ดร.ขจรศักดิ ์ตระกูลพัว,  
ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว 

พวอ. ป. โท 66,667 สกว. พวอ. ปี 57 ระยะเวลา 18 เดือน 
(สค.57-มค.59) งบประมาณรวม 300,000 
บาท  

การศึกษาเชิงลึกระดับโมเลกุลของแองไคริน 1 
ดี 4 เพื่อทราบกลไกการรบกวนการประกอบ
อนุภาคของ เอชไอว-ี1 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา สกว.วุฒเิมธีวิจยั 277,776 ระยะเวลา 3 ปี (มิย.2558 - มิย.2561) 
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท  
 

บทบาทของ Protein kinase C substrate 
80K-H [Homo sapiens] (PRKCSH) ในการ
ควบคุมคุณลักษณะของเซลล์มะเร็ง และการ
ตายแบบ apoptosis และ autophagy : 
ศักยภาพในการเป็น synthetic lethal gene 
ต่อ p53 

ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่ สกว.เมธีวิจัย 125,000 ระยะเวลา 3 ปี (กค.2558 - มิย.2561) 
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท  
 

โครงการวิจัย ANRS12333 เรื่อง “Analysis of 
antiretroviral-drug resistance among HIV-
infected individuals initiating first-line 
antiretroviral therapy in Burkina Faso, 
Cameroon, Ivory Coast, Mali, Senegal, 
Togo, Thailand and Vietnam”  

Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong  
และผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษ ี

ANRS ประเทศฝรั่งเศส  496,527 มิย.2557- พค.2560  
งบประมาณรวม 797,596.96  บาท 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาชดุตรวจสอบระดับอุตสาหกรรมเพือ่
ตรวจการทํางานของ protease และ 
integrase ของเชื้อไวรัสโดยเทคนิค 
Immunochromatographic Strip Test และ 
real time PCR 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
น.ส.วรีญา ทองคํา 

ทุน พวอ.(สกว.) 95,445 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2558- กค.2561)  
งบประมาณรวม 1,718,000 บาท  

การประยุกตใ์ชโ้มเลกุลพิเศษ designed zinc 
finger protein ในการป้องกันการเกิด HIV-1 
latency โดยใช้หนูทดลองชนิด BLT เป็นโมเดล 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
นายสุทธิ์พริัชย์ มูลเมือง 

ทุน คปก. 
รุ่นที่ 17 

774,000 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2558- กค.2561)  
งบประมาณรวม 2,322,000 บาท  

ทุนสนับสนุนตามสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยกรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่
เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแถบ 
Immunochromatographic (IC) Strip test  
ประจําปี 2559 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)  ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ ์

บ.ไอเมด  
ลาบอราทอรี่ จาํกัด 

186,116 ระยะเวลา 1 ปี (2559)  
 ตค.2558 – กย.2559  
งบประมาณรวม  186,116 บาท 

การศึกษาความไวต่อยาต้านเชื้อราและ
ความสามารถในการสร้างแผ่นชีวภาพของเชื้อ
ในกลุ่ม Canida parapsilosis complex  

อ. ดร. กัญญา ปรีชาศุทธิ ์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

208,333  1 ธ.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2559 
งบประมาณรวม 250,000 บาท  
 

Combinatorial triple early step anti-HIV 
gene hematopoietic stem cell gene 
therapy 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา UCLA AIDS 1,627,083 1 พ.ย. 2558-30 พ.ย. 2559 
50,000 US หรือ 1,775,000 บาท  

การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM 
ต่อการสร้างสมดุลและการกระตุ้นการทํางาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ
ฤกษ ์

บ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ 
จํากัด (มหาชน)  

5,583,600 ระยะเวลา 1 ปี (มค.- ธค.2558) 
  งบประมาณรวม 5,583,000 บาท 
บันทึกข้อตกลง (ต่อเนือ่ง)  ปีที่ 3 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพรอพอลิสใน
การต้านเชื้อ Cryptococcus neoformans 
และการปรับระบบภูมิคุ้มกัน 

ผศ. ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพวั พวอ. ป. เอก 381,778  (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2562) 
 งบประมาณรวม  1,718,000 บาท 

BREATHER (PENTA 16) trial: Short-Cycle 
Therapy (SCT) (5 days on/2 days off) in 
young people with chronic HIV-infection 
(Long Term Follow-Up) 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
DR.Tim Cressey 

PENTA Foundation 
ประเทศอิตาลี 

354,926 ระยะเวลา 2 ปี (พค.2557 –ธค. 2559) 
รวมงบประมาณ 916,892.89 

Research Subaward Agreement 
“Maternal Antiviral Prophylaxis to 
Prevent Perinatal Transmission of 
Hepatitis B Virus in Thailand (iTAP)” 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  
อ.ดร.วุฒิชยั คําดวง 

NICHD ประเทศ
สหรัฐอเมริกาผ่าน Institut 
de recherche pour le 
développement (IRD) 

3,475,352 ระยเวลา  2 ปี (กย.2557- สค.2559  
งบประมาณรวม 14,024,920.92 บาท 

โครงการวิจัย เรือ่ง “Expanding Access to 
HIV Testing and Counselling for Thai and 
non-Thai High-Risk populations in the 
Public Health System” (HTC project) 

Dr. Gonzague Jourdain  
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษ ี

กองทุนโลกเพือ่ต่อสู้โรคเอดส์ 
วัณโรค และมาลาเรีย 

8,136,631 ระยะเวลา 3 ปี (พค.2558 - เมย.2561) 
งบประมาณรวม 25,709,155.81 บาท 

โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “NICHD 
International and Domestic Pediatric 
and Maternal HIV Studies Coordinating 
Center” 

Dr. Gonzague Jourdain  
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษ ี

Institut de recherche 
pour le développement 
(IRD) ประเทศฝรั่งเศส 

2,589,741 มิย.2557- พค.2561  
งบประมาณรวม  20,143,730.47 บาท 

Validation of an inexpensive and 
automated molecular test for the 
monitoring of hepatitis B virus infection 
in Africa and South-East Asia 

Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong  
และผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษ ี

ANRS ประเทศฝรั่งเศส 56,285 ระยะเวลา 1 ปี (มิย. 2558 – กค. 2559) 
รวมงบประมาณ 67,542.06 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ
ฤกษ ์
น.ส.นุชจริา ตาเขียว 

ทุน คปก. 
รุ่นที่ 17 

552,000 ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน (สค.2558 - มค 
2562) งบประมาณรวม 1,932,000 บาท  
 

A two–arm, Phase 2/3 multicentre, 
open-label, randomised study 
evaluating safety and antiviral effect of 
elvitegravir (EVG) administered with 
darunavir/ritonavir (DRV/r) compared to 
current standard antiretroviral therapy in 
HIV-1 infected, virologically suppressed 
paediatric participants” และ ODYSSEY 
(PENTA20) “A randomised trial of 
dolutegravir (DTG)-based antiretroviral 
therapy vs. standard of care (SOC) in 
children with HIV infection starting first-
line or switching to second-line ART 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี และ 
Dr. Gonzague Jourdain  
 

ทุนจาก PENTA 
Foundation ประเทศอิตาลี 

1,812,485 ระยะเวลา 5 ปี (มค.2559 - ธค.2563) 
งบประมาณรวม 9,666,586.44 บาท 

Data Management, Biostatistic and 
Monitoring Services to support the open 
label phase II/III, multicenter, trial to 
assess the efficacy, safety, tolerance, 
and pharmacokinetics of sofosbuvir plus 
ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically 
infected adults with no or compensate 
cirrhosis in Thailand and Malaysia 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี  และ 
Dr. Gonzague Jourdain  
 

ทุนจาก DNDi ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด ์

2,507,850 ระยะเวลา 3  ป ี (กค.2559 - มิย.2562)
งบประมาณรวม 30,094,200 บาท 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การหาเปปไทดต์้านจุลชีพชนิดใหม่จากพืช
ตระกูลถัว่และงาและการประเมินประสิทธิภาพ
ในการยับยัง้เชือ้จุลชีพที่ผิวหนงัมนุษย์โดยผสม
กับพลาสเตอร์ไฮโดรเจล 

ผศ.ดร. สรศักดิ ์อินทรสูต ทุน พวอ.ปรญิญาเอก 105,444 ระยะเวลา 3 ปี  (สค.2559 - กค.2562)
งบประมาณรวม 1,898,000 บาท 

การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการควบคุมการทํางาน
ของระบบภูมิคุ้มกันและการพฒันาชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ
ฤกษ ์

ทุน สกว.เมธีวจิยัอาวุโส 416,667 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2559 - กค.2562) 
งบประมาณรวม  7,500,000 บาท  

ภาควิชารังสีเทคนิค 6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,122,000  บาท 
Evaluation of Cardiovascular 
Complications Using Echocardiography 
and Magnetic Resonance Imaging in 
Pediatric Patients with Transfusion-
dependent Thalassemia in Northern 
Thailand 

รศ.พญ.สุชญา  ศิลป์วิไลรัตน์   
รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ ์ เจริญขวัญ  
อ.ดร.สุวทิย ์แซ่โค้ว  
ผศ.พญ.ประไพ  เดชคํารณ  
อ.นพ.กานต ์ เวชอภิกุล  
ศ.ดร.นพ. นพินธ์ ฉัตรทพิากร 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน
การวจิัย สกว. 

400,000 ระยะเวลา 3 ป ี
 (1 กค. 2556 - 30 มิย. 2559)
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท  
 

การศึกษาผลกระทบของรงัสีปรมิาณต่ําทีใ่ช้ใน
การวินจิฉัยโรคต่อเซลล์ลิมโฟไซด์มนุษย ์

อ.ดร.มนตรี ตัง้ใจ สกว.นกัวิจัยรุ่นใหม ่    240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557-มิย.2559) 
งบประมาณรวม 480,000.-บาท 

การพัฒนาสารที่ใช้สร้างภาพเซลล์มะเร็งตับ
อย่างจําเพาะเจาะจงด้วยเทคนคิการสร้างภาพ
ทางการแพทย์ตา่งๆ ที่ปราศจากรังสีก่อไอออน 

อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ 
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตตก์รน ์

สกว.นกัวิจัยรุ่นใหม ่     100,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2558-พค.2560) 
งบประมาณรวม 600,000.-บาท 
 

การพัฒนาสารประกอบเหล็ก-คาทีชีนเป็นสาร
เทอราโนสติกในการสร้างภาพด้วย
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับโรคมะเร็งตับ 

อ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา 
ผศ.ดร.มนตรี ตัง้ใจ 
อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ 
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตตก์รน ์

วช.มุ่งเป้า    915,750 กค.2558 - มิย.2559  
งบประมาณรวม 1,221,000 บาท  
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การคัดแยกความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์พืชจาก
การสร้างภาพดว้ยรงัสีเอ็กซ ์พลังงานต่ํา  

รศ.ดร.สุชาติ โกทันย ์
ผศ.ดร.มนตรี ตัง้ใจ 

บ.ฮอทเิจนเนตคิส์ รีเสิร์ซ 
(เอส.อี.เอเซีย) จํากัด (HGR) 

     60,000 ระยะเวลา 1 ปี (2559)  
เมย. 2558 – กค.2559 
งบประมาณรวม  60,000 บาท 

การพัฒนาวัสดุโมเลกุลาร์นาโนของเหล็ก-แทน
นิกเพื่อการประยุกตใ์ช้ในทางการแพทย ์

อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ 
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
(วช.) 

   406,250 พค.2559 - เมย.2560  
งบประมาณรวม  975,000 บาท  

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,442,730  บาท 
การหามาตรฐานของเครื่องมือการสั่นพ้องและ
การแปรเสียงสําหรับเดก็เพดานโหว่ 

คุณเบญจมาศ พระธาน,ี  
คุณกัลยาณี มกราภิรมย,์  
คุณดวงมน วงศ์จันทร์แดง,  
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

411,570 ระยะเวลา 3.5 ปี (ม.ค.2559 - มิ.ย.2562)  
รวมงบประมาณ 1,920,680 บาท 
 

Survey of Seasonal life rhythm: 
Difference of Lifestyle and effect of cold 
district weather for patient with total 
hip arthroplasty: development of 
copping tool 

Hataichanok Apikomonkon,  
ผศ.จีรานันท์  กฟิฟิลส์, 
Naruemol Singha-Dong, Yu 
Kume, Sachiko Makabe, 
Takashi Ishikawa, Megumi 
Tsugaruya 

Japan Society for the 
Promotion of Science 
 (Akita Uni.) 

1,031,160 ระยะเวลา 2 ปี (สค. 2558 - กค 2560) 
5,200,000 yen หรือ 1,649,856 บาท  

ภาควิชากายภาพบําบัด 5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,910,150  บาท 
การวจิัยแบบสุ่มเพื่อศึกษาผลของการออกกําลัง
กายแบบไทซี่เปน็เวลา 6 เดือนต่อการรับรู้ความ
เข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของตัวบง่ชี้ทาง
ชีวภาพในเลือดในผู้ที่มีความบกพรอ่งของการ
รับรู้ความเข้าใจเล็กน้อย 

ผศ.ดร.สมพร สังขรัตน ์ สํานักงานกองทนุสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) 

400,000 ระยะเวลา 3 ปี (2556-2559) 
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหลง่ทุน งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาชดุแบบทดสอบระดบัสมรรถภาพ
ทางกายในการทํากิจวัตรประจาํวันที่สัมพันธ์ตอ่
ความเสี่ยงด้านความบกพรอ่งทางการ
เคลื่อนไหวสําหรับผู้สูงอายุไทย 

นายแพทย์ศักดิช์ัย  ถิรวิทยาคม,  
คุณสุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ,  
ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล,  
ผศ.ดร.สุรีพร อทุัยคุปต,์  
คุณศศิภา จินาจิ้น, คุณกรชนก วุฒิ
สมวงค์กุล, คุณบุษย์ณกมล เรืองรกั
เรียน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1,283,750 ระยะเวลา 3 ปี รวม 2,452,600 บาท 
(ปีงบประมาณ 2557 - 2559)  
ปีที่ 1 (525,850 บาท),  
ปีที่ 2 (668,850 บาท), 
ปีที่ 3 (1,283,750 บาท) 

กระบวนการพฒันาระบบอุปกรณ์ติดตามการลง
น้ําหนักชนิดพกพาสําหรับผู้ป่วยที่จํากัดการลง
น้ําหนัก 

ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กจิ  
ผศ.ดร.อุบล พิรณุสาร  
คุณบุญฤทธิ์ คิดหงัน 

มช. และ ม.ฟาร์อีสเทอร์น 130,000 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559  
งบประมาณรวม 260,000 บาท 

การสํารวจกจิกรรมทางกายในเด้กและเยาวชน
ไทย (6-12 ปี) พ.ศ. 2558 

ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,  
อ. อารยา ญาณกาย,น.ส. ปรียา
พัชร  
ใสแสง,และทีมวิจัยจาก สสส. 

สสส. และ The University 
of Western Australia 

600,000 ระยะเวลา 2 ปี (เมย. 2558- มีค.2560) 
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท  

Design, production and evaluation for 
effectiveness of an innovative herbal 
hot pack-therapeutic exercise lumbar 
support in treatment of chronic back 
pain 

รศ. ดร. อาทิตย ์พวงมะลิ, 
ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,  
 Dr. Leonard Joseph,  

พวอ. ป. เอก  
496,400 

 (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2564) 
งบประมาณรวม 2,482,000 บาท 
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 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวจิัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2559 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งส้ิน 134 เรือ่ง (ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2559) จําแนกเป็น  

1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 106  เรื่อง 
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จาํนวน  28  เรื่อง 
3) ผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 21 เรื่อง และระดบันานาชาติ จํานวน 42 

เรื่อง 
4) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล จํานวน 73 เรื่อง 
5) บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2559 จํานวน 189 ครั้ง 
 

 ทั้งนี้ผลงานวจิัยของคณะเทคนคิการแพทย์ ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยกุต์ใช้
งานในหนว่ยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ จํานวน 23 เรื่อง ดงันี ้
 
ลําดับ ชื่อผลงานวจิัย หน่วยงานที่นําผลงานวจิัย 

ไปใช้ประโยชน์ 
วัน/เดือน/ปีที่เร่ิม

ใช้ประโยชน์ 
1 ภาวะหกล้มและความสามารถในการเคล่ือนไหว

ของผู้สูงอายุทีเ่จริญสต ิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พษิณุโลก 

1 มี.ค.2559 
 

2 การสร้างเครือ่งมือดูดอากาศในบรรยากาศมา
สัมผัสกับเซลล์เยื่อบุผิวปอดมนษุย์โดยตรงเพื่อใช้
ในการศึกษาความเป็นพิษของอากาศในจงัหวดั
เชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยพะเยา 29 ก.พ.2559 

3 Validation of Thai versions of the Neck 
Disability Index and Neck Pain and 
Disability Scale in Patients with neck pain

รพ.เลิดสิน 18 ม.ีค.2559 

4 Validation of Thai versions of the Neck 
Disability Index and Neck Pain and 
Disability Scale in Patients with neck pain

รพ.เสมา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

8 มี.ค.2559 

5 แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 
6 แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ําหนักออกกําลังกาย รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 
7 แผ่นประคบร้อนสุขภาพที่มีส่วนผสมของวัสดดุิน

เผาและทราย 
รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

8 วีดีทัศน์การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับ
วัยเข้าสู่ผู้สูงอายุ 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

9 คู่มือยืดสายคลายเส้น รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 
10 วีดีทัศน์การยืดกล้ามเนื้อสําหรบัวัยก่อนสูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป 
รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

11 Prophylactic Effects of Sauna on 
Delayed-Onset Muscle Sorness of the 
Wrist Extensors 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 
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ลําดับ ชื่อผลงานวจิัย หน่วยงานที่นําผลงานวจิัย 
ไปใช้ประโยชน์ 

วัน/เดือน/ปีที่เร่ิม
ใช้ประโยชน์ 

12 Effect of Therapeutic Sequence of Hot 
Pack and Ultrasound on Physiological 
Response Over Trigger Point of Upper 
Trapezius 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

13 Improvements in tissue blood flow and 
lumbopelvic stability after lumbopelvic 
core stabilization training in patients with 
chronic non-specific low back pain 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

14 Changes in Transversus Abdominis 
Muscle Thickness after Lumbo-Pelvic 
Core Stabilization Training among 
Chronic Low Back Pain Individuals 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

15 Pattern of changes in local and global 
muscle thickness among individuals with 
sacroiliac joint dysfunction 

รพ.เสริมงาม 9 มี.ค.2559 

16 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพีค็อก  
(ฉบับภาษาไทย) : ความเที่ยงและความเชื่อมั่น 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 ม.ีค.2559 

17 ชุดฝึกความคิดความเข้าใจที่บา้น (Home-
based Cognitive Training Kit) 

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 พ.ค.2559 

18 เครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ความเข้าใจ
สําหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual 
Test: Thai-CPT) 

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 พ.ค.2559 

19 การวดัสมรรถภาพทางกายสําหรับผู้สูงอายุ : 
senior fitness tests 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวดัเชียงใหม่ 

23 เม.ย.2559 

20 ชุดคัดกรอง Seven-Minutes Screen (7 MS) สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวดัเชียงใหม่ 

23 เม.ย.2559 

21 โปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิดความเข้าใจ
สําหรับผู้สูงอายทุี่สงสัยว่ามีภาระสมองเส่ือมที่
อาศัยอยู่ในชุมชน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวดัเชียงใหม่ 

23 เม.ย.2559 

22 กิจกรรมฝึกสมองส่งเสริมความคิดความจํา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวดัเชียงใหม่ 

23 เม.ย.2559 

23 วิธีเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะปรางและการบ่งชี้
โมเลกุลสําคัญของสารสกดัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

บ.เอ็มเอสเอ็น เนเจอร์
โซลูชั่น จํากัด 

6 มิ.ย.2559 
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ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 คณาจารย์ นกัวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยอย่างตอ่เน่ืองตลอดปี ภายใตก้ารกํากับดแูลของศูนย์วิจยัและหน่วยวิจัยประจําคณะเทคนิคการ-
แพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น 

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research center)  
 ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลเพื่อการรกัษาและวินิจฉัย (The Center of Biomolecular Therapy and 

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

Center) 
 ศูนย์วิจัยเพือ่ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for 

Molecular Imaging: CEMI) 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS) 

 หน่วยวิจยัพฤฒาวิทยาและสุขภาพผู้สูงอายุ (Gerontology and Elderly Health Research Unit) 
 หน่วยวิจยัด้านมะเร็ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (AMS Cancer Research Unit) 

 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนํา”  
วันที่  11 กรกฎาคม 2559   ณ  คณะเทคนิคการแพทย์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย (Writing Research  
Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยให้ประสบความสําเร็จ”   

      วันที่  20 มิถุนายน 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย ์
 

ทั้งนี้ การดําเนนิงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนษุยท์ุกโครงการ ไดร้ับการรับรองเชิงจรยิธรรมโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยของคณะฯ ที่พิจารณาภายใต้มาตรฐานระดับประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินการ
เป็นสถาบันแรกของประเทศจาก National Ethics Committee Accreditation System in Thailand 
(NECAST)  

การประชุมปรึกษาหารอืร่วมกับผู้บริหารคณะฯ 
หัวหน้าภาควิชาฯคณาจารย์นกัวิจัยของคณะฯ และ
นักวิจัยของ PHPT เพื่อการดําเนินงานความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยระยะที่ 3 (กรกฎา-
คม 2559 - มิถุนายน 2564) ระหว่างคณะฯ 
ร่วมกับโครงการ PHPT วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
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การจดัประชุมเยี่ยมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการ 
แพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อหารือความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) โดยมีคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ และผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมด้วย  
วันที่ 16 กันยายน 2559 
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ผลการดําเนนิงานตามพนัธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
1. การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชพีและการใหบ้ริการวิชาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งบคุลากรเหล่าน้ีได้มีโอกาสนําความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพออกใหบ้ริการแก่ชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การเข้าร่วมเป็นกรรมการวชิาชีพ การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทางเทคนิค
การแพทย์รว่มกับศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดน้ําความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์จําแนกตามสาขาวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการงานวจิัย
เพื่อบูรณาการกบังานบรกิารวิชาการแก่ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  "บริการชุมชนแก่โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไดร้ับเงินอุดหนุนด้านบริการวิชาการแก่สังคม   เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการ และให้บรกิารบนฐาน
ความต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่น (USR) ทั้งจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดิน 
วงเงิน 7,414,800.-บาท (เจ็ดล้านส่ีแสนหน่ึงหมื่นส่ีพันแปดร้อยบาทถว้น)  จํานวน  10  โครงการ ดังนี้  
 งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  2  โครงการ  จํานวนเงิน 1,500,000.-บาท 

1) อุดหนุนการบรกิารวิชาการแกชุ่มชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน รหัสโครงการ 59233248936D000  จํานวนเงิน  1,000,000.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถว้น) 

2) อุดหนุนการเสรมิสร้างความสุขสมบูรณ์ด้านสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ผ่านการจัดการศึกษากระบวนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ การเรยีนรู้ผ่าน
กิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ 59233248936E000  จํานวน
เงิน  500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  โครงการต่อเน่ือง ปี 2556 - 2560 จํานวน 5  
โครงการ  งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน  1,028.800.-บาท 

1.  โครงการตรวจหาเช้ือก่อโรคจากนํ้าที่ผ่านการบําบัดจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกลุ เฉลิมพระ
เกียรต ิ 60 พรรษา และการตรวจคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยาจากน้ําดื่มในชุมชนอําเภอแม่แจ่ม รหัสโครงการ . 
56769961C140118 งบประมาณ 100,000.- บาท 

2. โครงการคัดกรองภาวะสมองเส่ือมผู้สูงอายุ ตําบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  รหัส
โครงการ 56769961C140119  งบประมาณ 65,600.- บาท 

3.  โครงการภาวะพัฒนาการเด็ก ตําบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่ รหัสโครงการ
56769961C140120   งบประมาณ 163,200. บาท 

4.  โครงการพฒันาศักยภาพนักกายภาพบําบดั เพื่อวางแผนการดูแลระยะยาวภาวะข้อเข่าเส่ือมในชุมชน 
รหัสโครงการ 56769961C140121   งบประมาณ 350,000.- บาท 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพื่อวางแผนกิจกรรมทางกายภาพระยะยาวในผู้สูงอายุ
ชาวเขา  รหัสโครงการ  56769961C140122  .งบประมาณ  350,000.-  บาท 

 
งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 3  

โครงการ  จํานวนเงิน  4,886,000.-บาท 
1. ชดุโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยรงัสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูล สุขภาวะช่องทรวงอก ภาวะ

กระดกูพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนาวชิาชีพรังสีเทคนิค  พื้นที่อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ    
537,600.-บาท 

2. โครงการสร้างส้วมซึมประจําบ้านร่วมกับชุมชน  งบประมาณ 3,113,300.-บาท 
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสภาวะของนักเรียนในพื้นที่อําเภออมก๋อย  งบประมาณ 

1,235,100.-บาท 
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ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยแบ่งการบริการเป็น 2 
ด้าน ดังน้ี 

 
1.1 การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชพี 

กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ วันที ่
คณะเทคนิคการแพทย ์
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558  เนื่องในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์ ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์ววิ จ.เชียงใหม่ 

25 - 27 พฤศจกิายน 2558 

โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ “Health Personnel Training in 
Disease Surveillance”   โดยการสนับสนุนจากเครอืข่าย Thailand One-Health 
University Network (THOHUN) และ United State Agency for International 
Development (USAID)  สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ในด้านการตรวจวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัติการ 

1 สิงหาคม – 9 กันยายน 
2559 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558  เนื่องในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์ ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนวิว จ.เชยีงใหม่ 

25 - 27 พฤศจกิายน 2558 

การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรือ่ง “Recent Advance, Clinical Significance 
and Common Pitfalls in Liver Function Tests”  
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

10-12 กุมภาพนัธ์ 2559 

การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรก์ารบริการโลหิต ครั้งที่  8   
เรื่อง “การแก้ไขปัญหางานประจําวันในงานบริการโลหิต” ณ สํานักบริการวชิาการ
และห้องปฏิบัติการ (ชั้น 5) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

27 – 29 กรกฎาคม 2559 

ภาควิชารังสีเทคนิค 
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558  เนื่องในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารงัสีเทคนิค  
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนววิ จ.เชียงใหม ่

25 - 27 พฤศจกิายน 2558 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาพิเษก เข้าศึกษาดูงาน
การจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สาขารังสีเทคนคิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 

18 กุมภาพันธ์ 2559 

โครงการอบรมระยะส้ัน 4 เดือน "หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสรา้งภาพ
ระบบดิจิตอล"  

3 พฤษภาคม 2559 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558  เนื่องในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากจิกรรมบําบัด  
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนววิ จ.เชียงใหม ่

25 - 27 พฤศจกิายน 2558 

การอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน 
และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู  เรือ่ง “การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดขีองผู้สูงวัย”  ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ 
 

15-17 กุมภาพนัธ์  2559 
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ วันที ่
ภาควิชากายภาพบําบัด 
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558  เนื่องในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบําบัด  
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนววิ จ.เชียงใหม่ 

25 - 27 พฤศจกิายน 2558 

การอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน 
และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู  เรือ่ง “การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดขีองผู้สูงวัย”  ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ 

15-17 กุมภาพนัธ์  2559 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก 
งานประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียและระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก 

26 กุมภาพันธ์ 2559 

งานประชุมอบรม "แนวทางการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 19011 
(Guidelines for Quality Management System Auditing)" ประกอบด้วย 
อาจารยจ์ากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาล
มหาราช และนักเทคนิคการแพทย์จากคลินิคเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
ของภาควิชา ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  

1 มีนาคม 2559 

 
1.2 การให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพชมุชน 

กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน วันที ่
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ บําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสร้างส้วม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ศักยภาพของชมุชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตามแนวพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุาดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ณ หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2563 

 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภอ
อมก๋อยตามแนวพระราชดํารขิอง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีการแจกเครื่องกันหนาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานประชากร บ้านอู
ตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม ่

โครงการต่อเนือ่ง 5 ปีตุลาคม 
2558 – กันยายน 2563 

 โครงการตรวจหาเช้ือกอ่โรคจากนํ้าที่ผ่านการบําบัดจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และการตรวจคุณภาพนํ้าทางจุลชีววิทยา 
จากนํ้าดื่มในชุมชนอําเภอแม่แจ่ม  

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560 

โครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ ตาํบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่   

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560 

โครงการภาวะพัฒนาการเด็ก ตําบลช่างเค่ิง อาํเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
 

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพือ่วางแผนการดูแลระยะยาว 
ภาวะข้อเข่าเส่ือมในชุมชน 

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพื่อวางแผนกจิกรรมทางกายภาพ 
ระยะยาวในผู้สูงอายุชาวเขา   

โครงการต่อเนือ่ง 5 ป ี
ตุลาคม 2556 กันยายน 2560 
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กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน วันที ่
 ชุดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยรงัสีเทคนิค : การสรา้งฐานขอ้มูล สุข
ภาวะช่องทรวงอก ภาวะกระดกูพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนาวิชาชีพรงัสี
เทคนิค  พื้นที่อาํเภออมก๋อย จ.เชียงใหม ่ 

ตุลาคม  - กันยายน 2559 

 โครงการสร้างส้วมซึมประจําบ้านร่วมกับชุมชน  พื้นที่อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตุลาคม  - กันยายน 2559 
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสภาวะของนักเรียน 
ในพื้นที่อําเภออมก๋อย   จ.เชียงใหม่ 

ตุลาคม  - กันยายน 2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2559 ณ เทศบาลตําบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม ่

21 พฤศจิกายน 2558 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ณ ทต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 12 ธันวาคม 2558 
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ณ เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 16 มกราคม 2559 
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2559 ณ อบต.แม่ก๊ะ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2559 ณ เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพง จ.
เชียงใหม่  

26 มีนาคม 2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 6/2559 เนื่องในวนัเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

29 มิถุนายน 2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 7/2559   โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพ
จังหวดัเชียงใหม่สู่สากล ในงาน LANNA EXPO 2016 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
เชียงใหม ่

2 กรกฎาคม  2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 7/2559 ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ. เมือง จ.
ลําพูน 

9 กรกฎาคม  2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 8/2559 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอรพ์อร์ต พลาซ่า 
เชียงใหม ่

12 สิงหาคม 2559 

บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 9/2559 ณ เทศบาลตําบลหนองควาย อ.หางดง จ.
เชียงใหม ่

20 สิงหาคม 2559 

 
ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชพี 

 

วันที่ 25 -27   พฤศจิกายน 2558 
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
ณ โรงแรมแกรนวิวเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 

  

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559: การประชุม
วิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent 
Advance, Clinical Significance and 
Common Pitfalls in Liver Function 
Tests” ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอ
เมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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วันที่ 15- 17 กุมภาพันธ์ 2559: การ
อบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ชุมชน และบุคลากรด้านงานเวชกรรม
ฟื้นฟู  ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง  จ.
เชียงใหม่ 

  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559: วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาพเิษก  
เข้าศึกษาดูงาน สาขารังสีเทคนคิ  
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 

  

 

วันที่ 7 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.วาสนา ศิริ
รังษี คณบดี ใหก้ารตอ้นรับคณาจารย์ 
จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา 
ศึกษาดงูาน ณ ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก   

  

 
 

วันที่ 3  พฤษภาคม 2559 โครงการ
อบรมระยะส้ัน 4 เดือน "หลักสูตรความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบ
ดิจิตอล" โดย ภาควิชารังสีเทคนิค  ณ 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย ์

  

 

 
 

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 โครงการ
อบรมเชิงวิชาการ เรือ่ง “การจดัการและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรม
ฟื้นฟูในทศวรรษหน้า”  
โดย ภาควิชากายภาพบําบัด รุ่นที่ 1  
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวดั
เชียงใหม่  

  

 

วันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 โครงการ
อบรมเชิงวิชาการ เรือ่ง “การจดัการและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรม
ฟื้นฟูในทศวรรษหน้า” โดย ภาควิชา
กายภาพบําบัด รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดวง
ตะวันเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่  
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วันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 การประชุม
เชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบําบัด 
ประจําปี 2559 เรื่อง”Cognition in 
Children”  
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

  

 

 วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Kinematic Linkage Imbalance 
(K.L.I.M.B.) “Primary Body Center 
Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to 
pedis”  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 

  

 

วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 โครงการ
อบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก “การให้
คําปรึกษาในงานเทคนิคการแพทย์และ
ห้องปฏิบัตกิาร”  
ครั้งที่ 7  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม ่

  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 : คณะ
อาจารย์ และนกัเรยีนแพทย์ จาก
ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ศูนย์บริการฯ   
 

  

วันที่ 15 สิงหาคม 2559: การอบรมให้
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
วิทยากรโดย ผศ.ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี ณ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

  

 
 

วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559  
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฯได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
บริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุค
ใหม่ ครัง้ที่ 2 "  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บรกิารฯ  
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาพชุมชน 

  

 

ความร่วมมือกบัชุมชนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถงึ 13 
พฤษภาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ณ  
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์ผู้รับมอบ
อํานาจจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ดังนี ้
1. นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศบาล
ตําบลสันกลาง อ. สันกําแพง จ. 
เชียงใหม่  
2. นายเจรญิ โนภีระ นายกเทศบาล
ตําบลหนองแกว๋ อ. หางดง จ. เชียงใหม่  
3. นายณรงค์ ธลิา นายกเทศบาลตําบล
หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 

  

วันที่ 16 มกราคม 2559 : กิจกรรม
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2559 ณ 
เทศบาลตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง 
จังหวดัลําพูน 

  

  

 

วันที่  19 มกราคม 2559 การลงนาม
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ด้านสุขภาพ
อนามัย) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ 
กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กับ
หน่ วยงานภา คี เครื อข่ ายจํ านวน  8 
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  

  

วันที่ 26 มีนาคม 2559 : กิจกรรมบริการ
วิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2558 ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อ.สัน
กําแพง จงัหวดัเชียงใหม่   
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 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โครงการจดัทํา
แผนที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ศรี
บัวบาน อ.เมอืง จ.ลําพูน  โดยมี ผศ.ดร.
ขจรศักดิ ์ตระกลูพัว เป็นผู้รับผิดชอบ  
และสรุปข้อมูลให้แก่ชุมชนณ  ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบัวบาน  
อ.เมือง จ.ลําพนู 

  

  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมกับผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนอูตูม 
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
ผ้าป่าการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการ
สร้างโรงอาหารของทั้งสองโรงเรียน และ
ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับนายอําเภอและ
ค ณ ะ ค รู  ณ  โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
ยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  
 

  

 

วันที่ 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์
ไทย ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนรวม
เทคนิคฯ พยาบาล พระสงฆ์จํานวน 29 
รูป ได้จัดกิจกรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า 
"คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่รวมใจเพือ่สุขภาพประชาชน" 

  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 : กิจกรรม
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ณ 
เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.
ลําพูน 

  

วันที่ 2 สิงหาคม 2559  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการ “ให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะ 
แก่เยาวชนกลุ่มเส่ียงต่อการใช้สุราและ 
สารเสพติด” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็
และเยาวชนเขต 7 จงัหวัดเชียงใหม่ 

  



60 

  

วันที่ 12 สิงหาคม 2559  ศูนยบ์ริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จดังาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์
สุขภาพ (AMS.CSC Healthcare 2016) 
หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

  

20 กันยายน 2559 : โครงการอบรม
ผู้ปกครอง เรื่อง “เรียนรู้ ดูแล สมาธิส้ัน”  
วิทยากรโดย  อ. นพ.อัศวิน นาคพงศ์
พันธ์ (อาจารย์ประจําภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่)   
 
 
 

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงัให้บรกิารวิชาการในรปูแบบอื่นๆ เชน่ การเผยแพรค่วามรู้ข่าวสาร
ความก้าวหน้าดา้นวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย ์ ซึ่งมีกําหนดตีพิมพ์เผยแพรร่าย 3 
เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพื่อให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
 
2. หนังสือคู่มือสุขภาพประจําป ี
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําป ี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการติดตาม 
เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตวัเองโดยใชข้้อมลูจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจสุขภาพประจําปี 
ในการจัดทําหนงัสือดังกล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บรษิทั ห้างร้าน และจากผู้มีจิต
ศรัทธาที่ร่วมบรจิาคทุนทรพัยใ์นการดําเนินการ หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจ่ายแกป่ระชาชนในวาระโอกาส
ต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการ
เป็นประจําทกุเดือน 
 
3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทํา “วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” (ISSN 0125-5347) เพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและ
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มี
กําหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคมและกันยายน โดยในปัจจุบันการจัดทํา
วารสารได้มีการนําระบบ Online Journal System มาใช้สนับสนุนการดําเนินการทั้งในส่วนของผู้เขียน กอง
บรรณาธิการและผู้พิจารณาผลงานตีพิมพ์ (Peer Reviewers) คุณภาพของผลงานวิชาการที่ถูกนํามาตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้วารสารได้รับการยอมรับเข้าอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน 
Rank1 รวมทั้งได้รับการประเมินค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Impact factor) ที่ระดับ 0.073 
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ไดจ้ัดตัง้ขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา15 (11) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2534 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดงันี้  
 1. เพื่อให้ศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก เปน็สถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกอบรม
แก่บุคคลภายนอก  
 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารยใ์นคณะ ในการบรกิารแก่ประชาชน ซึ่งทกัษะและ
ประสบการณ์นีส้ามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง  
 3. การให้บรกิารทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวจิัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อนัจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรงุระบบการเรียนการสอน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
 4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวมไว้
ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกดิความคล่องตัวในด้านการบริหาร  
 5. เพื่อให้บรกิารทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรบัผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ 
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแก่ประชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่ประชาชนในภาคเหนือ 
ตลอดจนให้บรกิารแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 6. การให้บรกิารน้ีจะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 7. รายได้ส่วนหน่ึงจากการให้บรกิาร จะทําให้คณะพึง่ตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกดิการพฒันาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําใหเ้กิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น  
 ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535) 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารแก่ผู้มาใช้บรกิาร ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้
ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจําปี และการตรวจพเิศษทางหอ้งปฏิบัติการ (Special 
test) เป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ แก่อาจารย์ทีร่ับผิดชอบในงานนัน้ๆ ให้มากยิง่ขึน้ และการที่คณะเทคนิค
การแพทย์ มีหอ้งปฏิบัติการเป็นของตนเอง กจ็ะเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) และแหล่งเครื่องมือ 
ที่จะช่วยส่งเสรมิให้อาจารย์ไดม้ีโอกาสทํางานวิจัยได้มากย่ิงขึน้ ปัจจุบันศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิด
ให้บรกิารทั้งส้ิน 4 คลินิกและ 1 ศูนย์บริการพิเศษ ได้แก่  
 1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยูริค 
ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี เป็นต้น ตลอดจนให้บริการตรวจหา
ร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรกัษาดว้ยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอกัเสบบีและซี เป็นต้น 
 2.  คลินิกรังสีเทคนิค ให้บรกิารถ่ายภาพเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดกู 
และ เอ็มอาร์ไอ (MRI) 
 3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางกจิกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้ความรู้สึก
และความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของรา่งกาย การตรวจวัดความเครยีด การใช้กจิกรรมฟื้นฟู รักษาคนป่วย
หรือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง 
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 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟื้นฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจนการ
ช่วยเหลือคนพกิาร 
 5. ศูนย์นวดไทย ม.ช. เปิดให้บรกิารเม่ือวันที ่ 19 กันยายน 2557 เพือ่ให้บรกิารนวดเพื่อการรกัษาและ
การผ่อนคลายแก่ประชาชนทัว่ไป 
 6. ศูนย์เวลเนสเซนเตอร์ มีโชค เปิดให้บริการเม่ือวันที่ 11  กมุภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า 
เพื่อให้บรกิารตรวจสุขภาพทั่วไป / ประจําปี ตรวจตามคําส่ังแพทย์ คลินิกกายภาพบําบัดและบริการถา่ยภาพ
เอ็กซเรยท์รวงอก 
 
ผลการดําเนนิงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
 ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการฯ ได้มีการดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมายและนโยบายของคณะฯ  ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังตอ่ไปนี ้
 1. มุมมองด้านการเงิน  เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากงานบริการใหม่ และส่งเสริมให้เกดิรายไดจ้ากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดงันี ้

1.1 เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร ์ มโีชค โดยเช่าพืน้ที่ของโครงการมีโชคพลาซ่า  ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ ชั้น G มีโชคพลาซ่า และเปิดให้บรกิารในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

 2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน 
คุณภาพและการบรกิาร มีผลการดําเนินงานดงันี ้

2.1  ห้องปฏิบัตกิารของคลินิกเทคนคิการแพทย ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถทาง 
ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย ์ ISO 15189 และ ISO 15190 และโปรแกรมการทดสอบความ
ชํานาญด้านการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน ได้รับการรับรอง ISO / IEC 17043 

2.2  มีขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบรกิาร เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้รบับริการแก้ไขความไม่พึงพอไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ โดยมีคะแนนจากการสํารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบรกิารเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 

  2.5 ปรับปรงุและพัฒนาข้อมูลในเวบ็ไซต์ ใหถู้กตอ้งและทันสมัยอยู่เสมอ   
  2.6 พัฒนา Facebook ให้เป็นเครือ่งมือส่ือสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าชมและกดช่ืมชอบมากขึ้น 
  2.7 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดอืน เพื่อประชาสัมพนัธ์งานของศูนยแ์ละเพิ่มช่องทางใน

การตดิต่อส่ือสารกับผู้รับบริการ 
  2.8 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบรกิารและ

ประชาชนทั่วไปรวมถงึเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการ เช่น 
- จัดงานศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก รกัษ์สุขภาพ ครัง้ที ่ 8  (AMS.CSC.Healthcare 

8th) ประจําปี 2559 ขึ้น ในวนัศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น. ณ 
ลานโปรโมช่ัน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จงัหวัดเชียงใหม่ 

- สนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
การการใช้คอมพิวเตอร์" ปีงบประมาณ 2559 ในวันศุกรท์ี่ 18 ธันวาคม 2558 และวันอังคาร
ที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์อุทยาหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบถึงสาเหตุของโรค "ออฟฟิศ ซนิโดรม" 

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ (แบบให้เปล่า)  ในหัวข้อ “เรยีนรู้ ดูแล สมาธิส้ัน” โดยคลินิก
กิจกรรมบําบดั  เมื่อวันที่ 20 กนัยายน 2559  
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- ออกบูธจัดกจิกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ ในงาน Lanna Expo2016 ใน
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

- ออกบูธจัดกจิกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ ในงาน  “BMEC Road Show 
2015” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกรฏาคม 2559 – วันอาทิตยท์ี่ 10 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 
– 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รว่มกับศูนย์วิศวกรรมชวี
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานทัง้ด้านการดําเนินงานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

3.1 ปรับปรงุภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์บริการฯให้สวยงาม สะดวก และประทับใจผู้รับบรกิาร  
3.2 ปรับปรงุขั้นตอนการให้บรกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้มปีระสิทธภิาพและทันสมัยมากขึ้น 
3.3  จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน โดยให้มกีารประกวดโครงการในกิจกรรม
วันมหกรรมคุณภาพ (Quality Day) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอยา่งต่อเนือ่ง 

 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตของพนักงาน เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถของบคุลาการให้เป็น
มืออาชีพทัง้ด้านวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรบัการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  ผลการดําเนินงานดงันี้ 

4.1  ส่งเสริมให้พนกังานมีมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการทํางานเป็นทีม โดยการจดัให้มีโครงการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที ่

4.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีการบรกิารที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักวธิีของชาวศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก (CSC Way, Service Excellence)  ผ่านการจัดกิจกรรมตา่งๆ  

4.3 ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มทักษะดา้นภาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมและสนับสนุนให้มีการเข้ารบั
การทดสอบ TOEIC  โดยบุคลากรที่มีใบรับรองและมีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ทาง
ศูนย์บริการฯ กาํหนด จะได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นรายเดอืน 

 5. มุมมองด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการชุมชน เพื่อใหง้านการเรยีนการสอนได้
ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและดูงาน รวมถงึสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ และเป็นหน่วยงานหลักในการให้บรกิารวิชาการ
ชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บรกิารฯ โดยผลการดําเนินงานดังนี ้

5.1 สนับสนุนการออกให้บรกิารวิชาการชุมชนจํานวน 7 ครัง้ 
5.2 สนับสนุนการเรยีนการสอนคณะฯ และการฝึกงานของนักศึกษา จํานวน  8 รายวิชา พร้อมทั้ง

อนุเคราะห์ให้พนักงานของศูนยบ์ริการฯ เป็นอาจารย์พเิศษในหลายรายวิชา 
5.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด 

เพื่อการวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิาร” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวนัที่ 24-25 มนีาคม 2559 ณ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชพีแก่บุคคลภายนอกที่ปฏิบัตงิาน
ด้านการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางหอ้งปฏิบัตกิาร 

5.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ เรื่อง "การบรหิารห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ยคุ
ใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 - 23 
กันยายน 2559 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 9. การตรวจคล่ืนหัวใจ   23. กิจกรรมปอ้งกันสมองเส่ือม  
 10. ธาราบําบดั    24. คลินิกกิจกรรมบําบัด 
 11. การทําอัลตราซาวด์ช่องทอ้ง  25. พัฒนาการลูกรัก 
 12. เอก็ซเรย์ปอดดีอย่างไร   26. สงสัยว่าเปน็เด็กสมาธิส้ันและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งหรอืไม ่
 13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C   27. ภาวะสมองเส่ือม 
 14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B   28. เดก็ที่มกีารพกพร่องทางการเรยีนรู้ LD 
 

กิจกรรมด้านพัฒนาการบริหารและพัฒนาคุณภาพของศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก 
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2559 ผู้อํานวยการศูนย์บรกิาร
เทคนิคการแพทย์คลินิก นําผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ
บริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาศึกษาดงูานที่
ศูนย์บริการฯ  และ เข้าพบ ผศ.ดร.วาสนา  ศิรริังษี 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 
 วันที่ 19 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โดยผู้อํานวยการศูนย์บริการฯ 

ผู้จัดการคลินิก หัวหน้าคลินิก เลขานุการศูนย์บริการฯ หัวหน้าหน่วยการตลาดและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
สัมมนาเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558 จัดทําแผนกลยุทธ์ของศูนย์บริการฯ ประจําปี
งบประมาณ 2559 ณ ห้องเม็งราย 2 โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่ 

 
 
 วันที่ 19 มกราคม 2559 รับมอบใบรับรองความสามารถผู้ให้บรกิารจดัโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายนอก 

(Proficiency Testing Provider) การตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
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 วันที่  11 กุมภาพันธ์  2559 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพเวล
เนส เซ็นเตอร์ มีโชค ทีมีโชคพลาซ่า  พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเจิมป้ายและพรมน้ําพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริ
มงคล 

 
 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559: งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัส-

ซีเมียและระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 

 
 
 วันที่ 1 มีนาคม 2559 งานประชุมอบรม "แนวทางการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 19011 

(Guidelines for Quality Management System Auditing)" ประกอบด้วย อาจารย์จากภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ เจ้าหน้าที่จากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราช และนักเทคนิคการแพทย์จากคลินิคเทคนิค
การแพทย์และห้องปฏิบัติการของภาควิชา ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 

 
 

 

 วันที่ 7 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรงัษี คณบดี ใหก้าร
ต้อนรับคณาจารย์ จากภาควชิาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  
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 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฯได้จัดโครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ เรือ่ง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพือ่การวินจิฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร 
ครั้งที่ 5  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิค การแพทย์คลินิก 

 
 

 ระหว่างวันที่  22 - 24 มิถุนายน 2559  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 
15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ”   ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์  
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ผลการดําเนินงาน 
พันธกจิด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ผลการดําเนนิงานตามพนัธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-ชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้องขึ้น คือ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ทําหน้าที่ 
  1) สนับสนุนให้บุคลากรทกุระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารงุศิลปและวัฒนธรรม ในทกุๆ 
โอกาส ทั้งโดยการดําเนินงานร่วมกันภายในคณะฯ ร่วมกับทกุๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น 
  2) ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะฯ 
  3) กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
  4) ดําเนินการเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อยประเภทใดประเภทหน่ึง เป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
  5) ดําเนินงานตามที่ผู้บริหารเสนอแนะและมอบหมาย 
 2. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชวีภาพ จัดการสารอันตราย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม
รับผิดชอบดําเนินการเร่ืองสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
  1) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ การจัดการสารอันตราย การ
อนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
  2) ตรวจสอบ ควบคุมให้การบริหารจัดการเป็นไปตามข้อ 1 เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว ้
  3) ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและนักศึกษาเพื่อร่วมกันอนุรกัษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการทั้งสองชุดได้ดําเนินการจัดกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกับภารกจิด้าน
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทําบุญตกับาตรในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐนิ อบรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา รดน้ําดําหัวผู้อาวุโส กิจกรรมรณรงค์เพื่อการประหยดัพลังงาน โครงการป่ันลด(โลก)
ร้อน เป็นต้น 

 
ภาพแสดงกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2559 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558 :  
กิจกรรม "สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งาน
มหกรรมวันลอยกระทงคณะเทคนิคการแพทย์"  

  

วันที่  4 ธันวาคม 2558 :  
พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล   พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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วันที่  25 ธันวาคม 2558 :  
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา 
 
 
 

  

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  
พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิค
การแพทย์ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอดุม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 
ชั้น  

  

วันที่ 16 มกราคม 2559 : 
 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมบรเิวณพื้นที่รอบ ๆ 
อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day” 
 

  

วันที่ 22 เมษายน 2559 :  
พิธีดําหัวคณบดคีณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส 

  

 

วันที่  22  เมษายน 2559 :  
พิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้
อาวุโส 
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วันที่  9 มถิุนายน 2559 :  
ร่วมพิธทีําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประจําปี 2559 ณ หน่วยพธิีประตูสวนดอก  

  

วันที่  13 กรกฎาคม 2559 :  
ถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2559 ณ วัดถ้ําตบัเตา 
อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม ่

  

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 :  
ผู้บริหาร บุคลากร นกัศึกษาร่วมพิธีลงนามถวาย 
พระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินนีาถ  

  

วันที่ 18 กันยายน 2559:  
งานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหดิล ประจําปี 2559 

  

วันที่  23 กันยายน 2559:  
วางพวงมาลาเน่ืองในวันมหิดล ประจําปี 2559 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันที่จัดกจิกรรม 
ประกวดกระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2558 23 พฤศจิกายน 2558 
การประกวดส้มตํา เนื่องในประเพณียี่เปง็ ประจําปี 2558 23 พฤศจิกายน 2558 
เข้ารว่มพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เพือ่นําไป
ทอดถวายพระภิกษุสงฆท์ี่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ่

31 ตุลาคม 2558 

พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช 4 ธันวาคม 2558 
พิธีทําบุญหอพกันักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  ปีการศึกษา 2558 10  ธันวาคม 2558 
โครงการจักรยานสัญญจรยอ้นรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 25  ธันวาคม  2558 
พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และงานเล้ียงสังสรรเน่ืองในเทศกาลวันขึ้นปีใหม ่
 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน ์แสงอุดม ชั้น 12 

30 ธันวาคม 2558 

กิจกรรมขบวนแห่วันสงกรานต ์ 13 เมษายน 2559 
ร่วมพิธดีําหัวอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส 22 เมษายน 2559 
ร่วมพิธดีําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส 22 เมษายน 2559 
เข้ารว่มกิจกรรมวันวิสาขบูชากบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

20  พฤษภาคม 2559 

พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2559 ณ หน่วยพิธีประตสูวนดอก 9. มถิุนายน 2559 
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29  มิถุนายน 2559 
โครงการ สัญจรไหว้พระทําบุญถวายเทียนพรรษาเป็นพทุธบูชา เนื่องในวันเขา้พรรษา 
ประจําปี 2559 

13  กรกฎาคม 2559 

โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปี 2558 5 สิงหาคม 2558 
พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

11 สิงหาคม 2559 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วันที่จัดกจิกรรม 
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท ์ ตลอดปีงบประมาณ 2559 
โครงการงานตอ้นรับปีใหม่ และปรับปรงุภูมิทัศน์หอพักคณะเทคนิคการแพทย์ 
 ปีการศึกษา  2558 

9  ธันวาคม  2558 

การประกวด “กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 14  ธันวาคม  2558 
กิจกรรม มอบป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย  Clean Food Good Taste” 21  ธันวาคม  2558 
การตรวจประเมินการทํางานตูช้ิวนิรภัย 21  ธันวาคม  2558 
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  8   มกราคม 2559 
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นทีร่อบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day” 16 มกราคม 2559 
กิจกรรม Big Cleaning Day สํานักงานเลขานกุารคณะ 19 เมษายน 2559 
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์

26 สิงหาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

และบริหารจัดการองค์กร 
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ผลการดําเนนิงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มกีารติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และให้
สอดคล้องกับทศิทางการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งได้มกีารแตง่ตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหน้าที่สนบัสนุนข้อมลูและการจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ได้เลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน็
เลิศ (EdPEx) มาเป็นระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึง่เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษามีอสิระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ว่าจะใช้แนวทางเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนดขึ้นหรือใชร้ะบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในการดําเนนิการดงักล่าวของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่นั้น คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้เข้ารว่มเป็นหน่วยงานนําร่อง 1 ใน 5 หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในการจดัทําข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เป็นเลิศ เพือ่เข้าร่วมแลก เปล่ียน
เรียนรู้กับวทิยากรที่ปรกึษาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลัยตลอดช่วงปงีบประมาณที่ผ่านมา และในช่วงท้าย
ของปีงบประมาณก็ได้พัฒนาข้อมูลโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และผลลัพธ์การดาํเนินงานเพือ่เสนอ
ขอรับการประเมินหน่วยงานตามแนวทาง EdPEx200 ของ สกอ. อีกดว้ย 
 นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับองค์กรแล้ว การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ยังมกีารดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ซึ่งในปกีารศึกษา 2558 คณะเทคนิค
การแพทย์ไดร้ับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยการตรวจเย่ียมภาควิชา จํานวน 2 หลักสูตร 
คือ 
 1. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด ได้รับการประเมินในระดับคะแนน 2.85 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ได้รับการประเมินในระดับคะแนน  2.88 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 
ภาพแสดงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและการประเมินสถาบัน 
 
  วันที่  26 ตุลาคม 2558  : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง  CMU-EdPEx   
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 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559  : คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากจิกรรมบําบัด ดา้นตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษาเข้าตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีสาขากจิกรรมบําบัด ใน
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

 วันที่  25 - 26 สิงหาคม 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 

 
 
ผลการดําเนนิงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่  
 1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครดั ทั้งนี้ได้แจง้กฏระเบียบใหแ้ก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตอืน/เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม ่สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทุก 2 ปี  
 2) หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตอ้ง ดงีาม ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกัน
และกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะฯ 
ด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความยนิดีเป็น
ประจําในวันทําบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ วันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี 
 3) หลักความโปร่งใส คือบริหารงานอย่างสุจริต บริสุทธิใ์จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โดย
บริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑ์พงึรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
(Accrual Basis) สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวทิยาลัย  
 กําหนดวธิีและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เปน็ที่ยอมรับ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศให้บคุลากรทราบทั่วกัน  
 ได้จัดกจิกรรมผู้บริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปลีะ 1 ครั้ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แจ้งผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ ในรอบปี และบุคลากรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ ในรอบการ
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บริหารน้ีได้จัดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวมถึงได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้แบบ
ประเมินผู้บริหารทกุระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดอืนกันยายน 
 
 วันที่  15 ตุลาคม 2558  :  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจําปี 2559 :   

 
 
 4) หลักการมสี่วนร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะทํางาน โดยใหร้่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกิจด้านต่างๆ  
 ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ผู้บริหารได้นาํ
ค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยุทธเ์พื่อส่งเสริมให้เกดิผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น 
 ได้จัดกจิกรรมทีมุ่่งสร้างเสริมจิตสํานึกของความสามัคคี การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตามค่านิยมของ
คณะฯ เช่น กิจกรรมการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเสียสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 16 
มกราคม 2559, กิจกรรมจิตอาสาบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่ทําเป็นประจําต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่าปีละ 15 ครั้ง 
 เป็นต้น  
 5) หลักความรบัผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา 
กระตือรือร้นในการแก้ปญัหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน 
กิจกรรมส่งเสรมิเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสรมิหลักการมีส่วนร่วม 
 6) หลักความคุ้มค่า คือบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจีํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดอุุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรพัยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดย
ได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงาน และตั้งตัวชี้วัดเรื่องการประหยัดการใช้ไฟฟ้าเป็น 1 ใน KPI ที่มีการตดิตามใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
 
ภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ  

 วันที่  11 ธันวาคม 2558 : บรรยายพเิศษและวิพากษ์ "โครงรา่งองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 
2558" วิทยากร โดย รศ.ดร.นิมติร มรกต 
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 21 ธันวาคม  2558 : กิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste"   

 
 
 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 :  พธิีลงนามบันทกึข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ ระหว่าง วทิยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุม 
1 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ ท่ีเริ่มในปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัย / 

สถาบัน บันทึกข้อตกลง วัน เดือน ป ี ระยะ 
เวลา 

ข้อตกลง
ระดับ 

คณะเทคนิค
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่การ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

17 ธันวาคม 2558 - 
16 ธันวาคม 2563 

5 ปี คณะฯ 

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้าน  ธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)  

บันทึก ความเขา้ใจในความร่วมมือว่า
ด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการ
จัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ดา้น
สุขภาพอนามัย) ระหว่างศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กบั
หน่วยงานภาคีเครือข่าย จํานวน 8 
หน่วยงาน 

19 มกราคม 2559 – 
18 มกราคม 2561 

2 ปี คณะฯ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม ่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เทคนิคลานนา กับคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 พฤษภาคม 2559 
- 

 17 พฤษภาคม 
2562 

3 ปี คณะฯ 

คณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่การ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

29 กรกฏาคม 2559 
– 

28 กรกฏาคม 2564 

5 ปี คณะฯ 

 

ร้านค้าท่ีได้รับป้าย :  
- ร้านฝ้าย  
- ร้านลาดหน้า  
- ร้านน้ํา  
- ร้านอาหารพ้ืนเมือง  
- ร้านข้าวมันไก่นันทาราม  
- ร้านข้าวลาดแกง   
- ร้าน I-bistro 
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ผลการดําเนนิงานด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอพรอ้มรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธกิจ
หลักคือการจัดการสอน วจิัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 โดยในพันธกิจดา้นการจดัการเรยีนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดัสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อ 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ได้ดําเนินการตามนโยบายให้มี
การจดัการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คาบเรียนในทุกกระบวนวิชาอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีการศึกษา 2558 มี
กระบวนวิชาเอกในระดับปริญญาตรทีี่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของช่ัวโมงสอนทั้งหมดเป็น 
46.6%  มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา
และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน นอกจากนั้นคณะยงัได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในการจัดทาํโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่าง- ประเทศผ่าน
สถานการณ์จําลองเพื่อเตรยีมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (Working Scenario Training Program) 
โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตส่ือเพิ่มจากเดิมที่จัดทําไว้แล้ว 9 Module อีกจํานวน 7 Module รวมทั้งส้ิน 16 
Module 
 ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
จากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยูเ่ดิม และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวชิาการอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้ยังมกีิจกรรมการบรรยายพเิศษด้านวิชาการและวิจัยจากผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ
ของสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ 
            ในด้านการบรกิารวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ยังได้จดักิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล  
 

 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก French Institute for Research 
and Development (IRD-174-PHPT) ร่วมกบั Centre d’Infectiologie Christophe Mérieux (CICM), 
Ministry of Public Health, Lao PDR โดยการสนับสนุนของสถานฑูตฝรัง่เศสประจําประเทศไทย Centre 
d’Infectiologie Christophe Mérieux du Laos, French IRD และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
จัดการประชุมวชิาการระดับภูมิภาคเรื่อง Regional Symposium on Viral Hepatitis: Access to Treatment 
ที่ห้องประชุม Centre d’Infectiologie Christophe Mérieux du Laos นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสและมีผู้ร่วมประชุมจากประเทศไทย ลาว พม่า กัมพชูา เวียดนาม 
มองโกเลีย ปากสีถาน รวมประมาณ 80คน 
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 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ และอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดษิฐ์ 
เข้ารว่มงาน "วนัเปิดบ้าน" หรอื "PORTE OUVERTE" สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ (Alliance Francaise 
Chiang Mai) เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ สัมผัสและรู้จัก ภาษา วัฒนธรรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับ
โครงการวิจัย PHPT ได้มีการจัดบูธข้อมูลเกีย่วกับโรคเอดส์ในโครงการ "นบัหนึ่ง" ณ บริเวณที่ทําการ
สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ตําบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 

 วันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดทําเว็บไซตว์ารสารเทคนิคการแพทย์เชยีงใหม่และอบรมการ
บริหารจัดการเว็บไซต์สู่สากล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 
 ในด้านการบรหิารจัดการ คณะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแกสํ่านักงานคณะเทคนิคการแพทย์จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสํานักงานคณะ รวมถงึมนีโยบายให้มกีารพัฒนาเว็บไซตข์องคณะ
ให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และประสานงานกบัหน่วยงาน สถาบันหรือ
ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาต ิ
 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ 
 ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ 
ทั้งในด้านการเรยีน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมคณาจารย์ การแลกเปล่ียนบุคลากร การ
ฝึกปฏิบัติงาน และแลกเปล่ียนนักศึกษา การแลกเปล่ียนข้อมลูทางวิชาการ และการทําวิจยัร่วมกัน โดยมีการลงนาม
ในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการความร่วมมอืตอ่เนื่องที่
ดําเนินการร่วมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ซึ่งเป็นคณะผู้เชีย่วชาญ
สังกัด The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ได้รับความร่วมมือ
ผ่าน กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) 
กระทรวงต่างประเทศ  
 นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ ยังมีความรว่มมือกับ The Universite De Franche-Comte (UFC) 
ประเทศฝรัง่เศส ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกร่วมกัน โดยนักศึกษาหลักสูตรปรญิญาเอกสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ของคณะฯ ที่เข้ารว่มโครงการ จะได้ไปเรียนรู้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการและทาํงานวิจัย
เพื่อวทิยานิพนธ์ส่วนหน่ึงที่ประเทศฝรั่งเศส และเมื่อจบการศึกษาจะไดร้ับปรญิญาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย  
 ทั้งนีข้้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการและวิจัย (MOU) ที่เริม่ต้นในปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 7 
สถาบัน  ดังตารางต่อไปนี ้  
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Memorandum of Understanding (MoU)  ที่เริ่มต้นในปี 2559 

Country Organization Institution Topic Agreement 
Signing Duration Level 

Philippines 
College of Allied Medical 
Professions, Angels University 
Foundation 

Memodandum of Understanding with ragrad to student exchange 
between The Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai 
University and Department of Ocupational Therapy Angeles 
University Foundation 

26 Augst 2016 – 
25 Augst 2021 5 years  Faculty 

Japan 

Graduate School of Human 
Health Sciences, Faculty of 
Health Sciences, Tokyo 
Metropolitan University, Japan 

Memorandum of Understanding between Faculty of Associated 
Medical Sciences, Chiang Mai University and Graduate School of 
Human Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Tokyo 
Metropolitan University 

6  July 2016 - 
6  July 2021  5 years  Faculty 

France Universite de Franche-Comte Amendment 1 Thesis of Doctorate Agreement of Co-Supervision 23 Jun 2016 –  
22  Jun 2017 1 year Universi

ty 

Hong Kong 
School of Biomedical Sciences, 
The Chinese University of Hong 
Kong  

Memorandum of Understanding between Faculty of Associated 
Medical Sciences, Chiang Mai University and School of Biomedical 
Sciences, The Chinese University of Hong Kong 

 8 August 2016 - 
 7 August 2021  5 years Faculty 

Hong Kong 

The Faculty of Health and Social 
Sciences, The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong 
Kong 

Memorandum of Understanding between The Faculty of Health 
and Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University, Hong 
Kong and Faculty of Associated Medical Sciences  

28 July 2016 – 
27 July 2021  5 year  Faculty  

Japan Institute of Radiation Emergency 
Medicine, Hirosaki University 

Memorandum of Understanding between Institute of Radiation 
Emergency Medicine, Hirosaki University, Japan and Faculty of 
Associated Medical Sciences, Chiang mai University 

24 May 2016 –  
23 May 2021 5 years Faculty 
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Country Organization Institution Topic Agreement 
Signing Duration Level 

Japan Kyoto Sangyo University 

Agreement on Academic Cooperation Between the Faculty of 
Associated Medical Sciences and the Faculty of Life Sciences, 
Division of Life Sciences, Graduate School, Kyoto Sangyo 
University, Japan 

19 Octber 2515 
–  

18 Octber 2020 
5 years Faculty 

 
กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันตา่งประเทศ 

ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

1 ตค.2558 - 
30 กย.2559 
 

Dr. Gonzague Jourdain 
Dr. Nicole Ngo-Giang-Huong 
Dr. Sophie Le CoeurDr. Timothy 
Roy Cressey 
Dr. Luc Decker 
Dr. Peter Kunstadter 
Dr. Marc Lallemant 

UMI 174-PHPT Research unit, 
France 

ฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือทางการ
ศึกษาวิจยัและให้คําปรึกษาแนะนําด้านการวจิยัแก่
คณะเทคนิคการแพทย์  

ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

1 ตค.2558 -  
30 กย.59 

Mr. Nicolas Salvadori UMI 174-PHPT Research unit, 
France 

ฝรั่งเศส ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของโครงการ PHPT 
ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ (Biostatistician) 

วิจัยรว่ม 16 ต.ค.
2558 

Assoc.Prof.Dr.Valerie Wright-
St.Clair 

Auckland University Of 
Technology 

นิวซีแลนด์ เยี่ยมภาควิชากจิกรรมบําบัด และหารือเรือ่งการทํา
วิจัยรว่มเกีย่วกบัผู้สูงอาย ุ

อาคันตุกะ 20 ต.ค.
2558 

Prof. Dr. Maurice K.H. Yap Faculty of Health and Social 
Sciences, The Hong Kong 
Polytechnic University 

ฮ่องกง เยี่ยมเยอืนและปรึกษาหารอืในการเรียนการสอน การ
วิจัยรว่มกัน ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสถาบนั 
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ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

อาคันตุกะ 24 พย.2558 Dr. Atsuko Izu Heisei Rehabilitation College & 
Medical Welfare Group 

ญี่ปุ่น เยี่ยมเยอืนและปรึกษาหารอืในการเรียนการสอน การ
วิจัยรว่มกัน ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสถาบนั 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

25 - 30 พย 
2558 

Dr. Tan Chek Wee Singapore Society of 
Radiographers 

สิงคโปร์ โครงการ “Quality and safety of medical 
imaging” และบรรยายในหวัขอ้เรื่อง “Sharing 
international experiences as a Radiotherapist 
and a Dosimetrist and Job opportunity in 
Singapore for Radiological Technologists” 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

27 -  30 
พย.2558 

Professor Dr. Françoise Barré-
Sinoussi 

Pasteur institute, France ฝรั่งเศส บรรยายพิเศษในโครงการเรยีนรู้จากนักวทิยาศาสตร์
รางวัลโนเบล ผู้ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาและนักวทิยาศาสตร์ มช. ใน
หัวข้อเรื่อง “From discovery to remaining 
challenges in HIV science" และ เพื่อสานความ
ร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษางานวจิัย 

อาคันตุกะ 17 ธค.2558 Assoc. Prof. Dr. Kanaga Kumari 
Chelliah 

Program of Diagnostic Imaging 
& Radiotherapy, Universiti 
Kebangsaan Malaysi 

มาเลเซีย เยี่ยมเยอืนภาควิชารังสีเทคนิค และปรึกษาหารอืใน
การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

24 ธค.2558 Professor Dr.Srijit Das Faculty of Medicine, Universiti 
Kebangsaan Malaysia 

มาเลเซีย บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์แะนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง 
“How to win a prize in oral or poster category 
in any conference”  

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

19 มค.2559 Assoc.Prof.Dr. Natsuda Suyama 
Associate Professor Kaoru Inoue 
Associate Professor Peter 
BontjeMr. Koki Koyama 

Tokyo Metropolitan University ญี่ปุ่น บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์แะนักศึกษากิจกรรมบําบัด
เกี่ยวกับ“Asian Human Resource Development 
Project to Medical Professionals" 
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ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

29 เมย.
2559 

Dr. Leonard Henry Joseph Faculty of Health Sciences, 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

มาเลเซีย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Research, development, 
innovation and commercialization in 
physiotherapy/health sciences - opportunities 
and challenges”  

อาคันตุกะ 8 - 13 พค.
2559 

Dr.Ben Pascoe Swansea University สหราช
อาณาจักร 

วิจัยรว่มกับ ผศ.ดร.อษุณีย์ อนกุูล 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

16 พค.2559 Assoc.Prof. Richard A.E. Edden Division of Neuroradiology, 
Department of Radiology and 
Radiological Science, Johns 
Hopkins University School of 
Medicine 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

ทําวิจัยร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชารงัสีเทคนิค และบรรยาย
พิเศษ (Lunch seminar) ในหวัข้อ "What can MRS 
of GABA tell us about cortical inhibitory 
function?" 

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

16 - 27 พค.
2559 

Mr. Ahmed Elamin Ibrahim 
Hasoub  
Mr. Asad Abdella Ahmed 
Abdella 

Department of Pathology and 
Genetics Department-
Histopathology Lab, Dubai 
Health Authority (DHA) Dubai 
Hospital- Dubai  

ประเทศ 
United 
Arab 
Emirates 

เข้ารว่มโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร (Short Course Training: Clinical 
Laboratory Training)) สําหรับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ จํานวน 2 โปรแกรม 
ดังนี ้
 - Program III Molecular diagnosis of HIV 
infection - Program II Laboratory Monitoring 
for Antiretroviral/Flow cytometry  
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ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

21/6/2016 
- 24 มิย 59 

Assistant Professor  Cynthia 
Yuen-yi, Lai 

Department of Rehabilitation 
Sciences,The Hong Kong 
Polytechnic University,Hong 
Kong  

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

เข้ารว่มประชุมวิชาการภาควิชากิจกรรมบําบดั 
โครงการ “Cognition in Children” และบรรยายใน
หัวข้อเรื่อง “Cognitive rehabilitation: 
Assessment, Intervention, and Innovation” 

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

21 - 24 มิย 
2559 

Mr. Trevor Yung  Heep Hong Society เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

เข้ารว่มประชุมวิชาการภาควิชากิจกรรมบําบดั 
โครงการ “Cognition in Children”  

อาคันตุกะ 28 - 29 กค 
2559 

Prof. Dr. Maurice YaP  
Prof. Dr. Shea Ping YIP 
Prof. Dr. Gabriel Y.F. Ng 

Faculty of Health and Social 
Sciences, 
The Hong Kong Polytechnic 
University 

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

“โครงการเสริมสร้างความรว่มมือทางวิชาการ และพิธี
ลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Health and 
Social Sciences, Hong Kong Polytechnic 
University และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม”่  

สอน/
บรรยาย
พิเศษ 

16 - 17 สค 
2559 

Assoc.Prof. Hua Gao Tsinghua University สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 

ปรึกษาความร่วมมือด้านการทําวิจัยรว่มกับคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชารังสี
เทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ และบรรยายพิเศษ 
(Lunch seminar) ในหัวข้อ "In The Era of 
Functional and Quantitative MR Imaging"  

อาคันตุกะ 24 - 26 สค 
2559 

Dr. Estelita CAYABYAB    
Dr. Michael SY 

Colledge of Allied Medical 
Professions, Angles University 
Foundation 

ฟิลิปปินส์ เยี่ยมเยอืนภาควิชากิจกรรมบําบัด ร่วมปรึกษาหารือใน
การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน และลงนามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
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ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

5 สค.2559  
- 4 กย 2560 

Miss Giuliana Zegarra UMI 174-PHPT Research unit, 
France 

สาธารณรฐั
เปร ู

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของโครงการ PHPT 
ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ (Social 
science scientist) 

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

6-8 กย.
2559 

Assistant Professor Karina 
Uehara  

University of the Ryukyus ญี่ปุ่น เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสังเกตการณ์การเรยีนการ
สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รว่มกัน  

อาคันตุกะ 20 ก.ย.2559 Mr.Taro Tanaka Japan International 
Cooperation Agency: JICA 

ญี่ปุ่น ประสานความรว่มมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ภาควิชา
กิจกรรมบําบดั คณะเทคนิคการแพทย์  

Visiting 
Professor 

ธันวาคม 
2557-
พฤศจิกายน 
2558 

Professor Samuel Sheppard Swansea University, United 
Kingdom  

อังกฤษ ทําวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน และการปรกึษาหารือใน
การร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านจุลชีววิทยาคลินิก ในด้าน virulence and 
antimicrobial resistance genes และ microbial 
genome 

Visiting 
Professor 

1 สิงหาคม 
2559 - 1 
กรกฏาคม 
2560 

Professor Dr. Stephen Ronal 
Lord 

University of New South Wales 
(UNSW) 

ออสเตรเลีย 1. การบรรยายพิเศษสําหรับคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา เรื่อง “Balance & Fall in Neurological 
Disorders and Elderly People” 
2. การพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัย (research 
proposals) และการทําวิจัยร่วมระหว่างสถาบนั เรื่อง 
“Contribution of cognitive performance on 
gait speed adaptation”  
เรื่อง “Effects of Cultural Thai dance on 
physiological factors associated with falls and 
fall risk in older adults”  
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ประเภท
โครงการ วันที่เริ่มต้น ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ร่วมมือ ประเทศ รายละเอยีด 

3. ร่วมเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscripts), ให้
ข้อเสนอแนะ และการตรวจทานนิพนธ์ต้นฉบับ เรื่อง 
“Effects of mindfulness meditation on 
physiological profile assessment and fall risk 
in older adults” 
เรื่อง “Physiological factors and functional 
ability predicting recurrent falls in Thai 
elderly” 
เรื่อง “Effects of Tai Chi training on cognitive 
performance and fall risk in older adults with 
mild cognitive impairment (MCI)” 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้หมผ่่านการ
เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมวิชาการของคณะฯ 
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร, นักวิจัย, นักวิชาชพี และ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด 

 
  

88 



89 

ภาพแสดงอาคันตุกะจากต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ และกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
จากต่างประเทศ 

 
 

 วันที่  16 ตุลาคม 2558 :  
Assoc.Prof.Dr.Valerie Wright-St.Clair   
จาก Auckland University Of 
Technology;New Zealand เยี่ยมชม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด หารือเรื่องการทํา
วิจัยรว่มเกีย่วกบัผู้สูงอายุ และความ
ร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป 

 

 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 :  Prof.Dr. Yap 
คณบดีจาก Hong Kong University 
เยี่ยมเยอืนคณะเทคนิคการแพทย์  เพือ่
หารือความร่วมมือด้านวิชาการต่อไป  

 

  
 วันที่  4 พฤศจกิายน 2558 :  โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต นําคณะแพทย์ประจําบา้นราชอาณาจกัรกัมพูชา 

เข้าศึกษาดูงาน   ณ ภาควิชากจิกรรมบําบัด   
 

 
 

 
 วันที่ 24  พฤศจิกายน  2558 : 

Dr. Atsuko  lzu  ผู้บริหาร  Heisei 
Rebabilitation College &  Medical 
Welfare Group  เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี  
คณะเทคนิคการแพทย์  
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 วันที่ 30 พฤศจกิายน 2558 :  คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ โครงการวิจัย PHPT International Research 
Unit  ให้การตอ้นรับ Professor Dr. Françoise Barré-Sinoussi ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอช ไอ ว ีและเจ้าของรางวัล
โนเบลสาขาการแพทย์  ปี ค.ศ. 2008 ในโอกาสมาเยือนเพือ่สานความร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษา
งานวิจัย พร้อมทั้งให้เกียรติเปน็วิทยากรบรรยายพิเศษใน โครงการเรยีนรู้จากนักวิทยาศาสตรร์างวัลโนเบล ผู้
ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหน้ักศึกษาและนกัวิทยาศาสตร์ มช. หัวข้อเรื่อง “From discovery 
to remaining challenges in HIV science" ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช . 
 

 
 

 ระหว่างวันที่ 6- 9 ธันวาคม 2558 :  โครงการสานความร่วมมอืทางด้านวิชาการและการวิจยักับ
มหาวิทยาลัยในฮ่องกง” โดยมีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์หัวหน้าภาควิชาและ ศ.ดร.ชัช
ชัย ตะยาภิวัฒนา ร่วมประชุมการเจรจาสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจยักับ
มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic University และ The Chinese University of Hong 
Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
 

 วันที่ 17  ธันวาคม  2558 : รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวเิทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา
รังสีเทคนิค คณาจารย ์ให้การตอ้นรับ Assoc. Prof. Dr. Kanaga Kumari Chelliah, Head Program of 
Diagnostic Imaging & Radiotherapy, Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ ในโอกาสได้มีความ
ร่วมมือในการแลกเปล่ียนนักศึกษา และปรึกษาหารือในการเรยีนการสอน การวิจัยร่วมกันต่อไป  
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 วันที่ 19 มกราคม 2559 :  ต้อนรับคณาจารยจ์ากคณาจารย์จาก Graduate School of Human 
Health Sciences, Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น   ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณบดี และ
บรรยายพิเศษ ณ คณะเทคนิคการแพทย์  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี ้   
           1) "Occupational Science, Resuming daily life after physical disability in (Japanese) 
elderly" By Assoc.Prof.Peter Bontje  
          2) "Application and effects of social robots for rehabilitation and care services" By 
Assoc.Prof.Kaoru Inoue  
         3) "OT in acute hospitals" By Natsuya Suyama: Japanese Occupational Therapy"  
         4) Introduction of "Asian Human Resource Development Project to Medical Professionals" 
at Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan OT Staff TMU  

 

 
 

 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์  - 11 มีนาคม 2559 : ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีใหก้ารต้อนรับนักศึกษา
ปริญญาโทจาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา  จํานวน 2 คน คือ Ms 
Samantha Leavitt และ Ms Carolyn Meyer เข้าฝึกงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด  

 
 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 : ภาควิชารังสีเทคนิค จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "What can MRS of GABA 
tell us about cortical inhibitory function?" วิทยากร Assoc. Prof. Dr. Richard A.E. Edden จาก 
Division of Neuroradiology, Department of Radiology and Radiological Science, Johns 
Hopkins University School of Medicine ประเทศสหรฐัอเมริกา ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
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 วันที่ 28 มิถุนายน 2559  : โครงการ PHPT รว่มกับคณะเทคนิคการแพทย์ การประชุม Napneung 
Project Advisory Committee meeting ณ  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 : พธิีลงนามบันทกึข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการกับ Hong Kong 
Polytechnic  University 

 
 

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 :  การบรรยายพเิศษฯ โดย Professor จาก Faculty of Health and Social 
Sciences, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong   

 
 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2559  : โครงการอบรมและดูงานทางคลินิกกายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
มาเลเซีย ณ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   
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 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 :  Assoc. Prof. Hua Gao, Ph.D. จาก Tsinghua University ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน มาเยอืนคณะฯ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการทําวิจัยรว่มกับคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชารงัสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ และ Assoc. Prof. Hua Gao 
และได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพเิศษ (Lunch seminar) ในหัวขอ้ "In The Era of Functional 
and Quantitative MR Imaging"  ณ คณะเทคนิคการแพทย์    

 
 

 วันที่ 2 กันยายน 2559 : Miss Thu Zar Ma Ma Moe Min และคณะ ชาวเมียนมาร์ในโครงการทุน
ฝึกอบรม “Health Personnel Training in Disease Surveillance” สําหรับผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์
ของประเทศพม่า (ภายใต้แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการเรยีนการสอนและการวิจยั  
(งบประมาณ : THOHUN-USAID)”  เข้าพบคณบดี  

 
 
ผลการดําเนนิงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรทกุระดับของคณะอยา่งต่อเนือ่ง ทัง้ในระดับคณะ
และในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถงึเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมามีการจดัทําแผนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้สนบัสนุนการบรหิารอัตรากําลังสายวิชาการให้เปน็ไปตาม
เกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารก็ได้มกีารส่ือสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านตา่งๆ ไปถึงบุคลากรผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อยา่งสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การจัดทําสายตรงคณบดี
และผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “ส่ือสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมรีะบบและกลไกให้การสนับสนุนบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดัขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย รวมถงึการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 มี
บุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชมุ สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมดกว่า 1,000 คน  
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
วันที่  16 พฤศจิกายน 2558 : 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจําปี 2558 

  

 

วันที่  18  พฤศจิกายน 2558  : ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ Lunch Seminar ประจําปี
งบประมาณ 2559 หัวข้อเรื่อง "Biomarkers for 
personalized cancer treatment and life quality"  
วิทยากรโดย Assoc. Professor Dr.Nongnit L.Lewin  
จาก Department of Diagnostic Medicine. Ryhov 
Hospital. ประเทศสวีเดน 

  

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 :  Lunch Seminar 
สํานักงานคณะฯ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการ
ยกของหนกัและท่านั่งทํางานทีถู่กตอ้ง" วทิยากรโดยคุณ
บุษบา ฉ่ัวตระกลู ภาควิชากายภาพบําบัด   

  

 

 วันที่  23 - 24 เมษายน 2559 : 
การอบรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับบุคลากร 
ของทุกส่วนงานในสังกดัมหาวทิยาลัยเชียงใหม่   
ณ สํานักบรกิารวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

  

 

วันที่  24 พฤษภาคม 2559 :  
คณะกรรมการวชิาการประจําคณะ จัดกิจกรรม Lunch 
Seminar ในหัวข้อเรื่อง E-learning Development  
(การพัฒนาส่ือการเรยีนรู้ออนไลน์)  
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นวลลออก ธวินชัย  
และ อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา 
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วันที่  15 มิถุนายน 2559 : 
 คณะกรรมการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  
จัดอบรมเพื่อพฒันาคณาจารย์   ในหัวข้อ  
“การจัดเตรียมข้อสอบ multiple choice ที่มี
คุณภาพ” ณ คณะเทคนิคการแพทย์  วทิยากรโดย 
อาจารย์นายแพทย์ มาโนช  โชคแจ่มใส   
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

  

วันที่  20 มิถุนายน 2559 :  
การพัฒนาการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย (Writing 
Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุน 
การศึกษาวิจยัให้ประสบความสําเร็จ”   
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 

  

วันที่  1-2 กรกฎาคม 2559  :  
โครงการสัมมนาสํานักงานคณะฯ ประจําปี 2559 เรื่อง 
“การพัฒนาบุคลากรเพือ่เสริมสร้างประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย”์ โบทานิค 
รีสอรท์ แม่ริม เชียงใหม่  

  

 

 

วันที่  5  กรกฏาคม 2559  :  
โครงการอบรม Pre conference workshop in 
Biosafety  ณ  คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 
 
 
  
วันที่  8 กรกฎาคม 2559 :  
โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร:  
ด้านสุขภาพ เรื่อง เคล็ดลับเพือ่สุขภาพดี : 
 โภชนาการและการออกกําลังกาย  
วิทยากรโดย ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพริ  
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วันที่  11 กรกฎาคม 2559 :  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนํา” 
วิทยากรโดย ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตร
ทิพากร  
 

  

 

วันที่  12 กรกฎาคม 2559 :  
การอบรม “การเสวนาวิชาการกับคณะกรรมการ
ส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและดําเนินการเกี่ยวกบั
งบประมาณโรคเอดส์” ประจําปี 2559  

  

วันที่  29 กันยายน 2559 :  
วันมหกรรมคุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 3  
ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
เพื่อเป็นการขอบคุณและให้ความสําคัญแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จนครบเวลาเกษียณอายุราชการ คณะเทคนิค
การแพทย์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยเปิดโอกาส และสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับเชิญ เป็น
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในปงีบประมาณ 2559 ดงันี ้

จําแนกตามประเภท จํานวนบุคลากร (ราย) 
อาจารยพ์ิเศษ 21 
วิทยากร 55 
กรรมการพิเศษ 64 
เข้ารว่มประชุมระดับชาติ  นานาชาติ เสนอผลงาน 103 
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิสรา้งความร่วมมือ วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู้ หรืออื่นๆ 
ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ ไปปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับรางวัล Junior research 
fellowship ประจําปี 2015 จากสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส 

1 ต.ค. 2558 - 
30 พ.ย. 2558 

ณ Institut Albert Bonniot, 
Université Joseph Fourier de 
Grenoble ประเทศฝรั่งเศส 

ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
อ.ดร.วุฒิชยั คําดวง 

เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการนานาชาต ิ"Regional 
Symposium on Viral Hepatitis : Access to 
Treatment" 

7 ต.ค. - 9 ต.ค. 
2558 

ณ กรงุเวยีงจันทร์ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย เข้ารว่มประชุมวิชาการ "Asia Pacific Conference of 
Speech, Language and Hearing 2015" 
(APCSLH2015) 

9 ต.ค. - 11 ต.ค.
2558 

ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

นําเสนอผลงาน รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 
นายสิงห์คํา ธิมา 

นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม The 2nd 
International Conference on Nanomaterials : 
Fundamentals and Applications (NFA2015) 

26  - 28 ต.ค.2558 ณ ประเทศสาธารณรฐัสโลวัก 

ประชุม/สัมมนา อ.ดร.สุวทิย ์แซ่โค้ว เข้ารว่มการประชุมวิชาการ 2015 International 
Competition Day (ICD) 

31 ต.ค. - 3 พ.ย. 
2558 

ณ ประเทศไตห้วัน 

นําเสนอผลงาน ผศ.ดร.มนตร ีตั้งใจ 
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย ์

เข้านําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม ICICI-BME 
International Conference on Instrumentation, 
Communication, Information Technology and 
Biomedical Engineering 

2 – 3 พ.ย. 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล เข้ารว่มการแข่งขันกฬีายกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก 
ประจําปี 2558 ในฐานะนักกายภาพบําบัด 

14 พ.ย. - 1 ธ.ค.
2558 

ณ เมือง Houston ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 
ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กจิ 
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย ์
รศ.ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ 
ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 

ปฏิบัติงานตามข้อตกลงความรว่มมือ MOU ในเครือข่ายพหุ
สถาบันภายใต้ความร่วมมือ ASIA International 
Biomedical Sciences Consortium ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ กับ The Chinese University of 
Hong Kong ในโครงการสานความร่วมมือทางวิชาการและ
การวจิัยกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกง 

6  - 9 ธ.ค. 2558 เขตบริหารพิเศษฮ่องแหง่
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ประชุม/สัมมนา อ.ดร.วุฒิชยั คําดวง เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ "DRAFT AGENDA OF 
THE WORKSHOP on HEV" 

7 -9 ธ.ค.2558 ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

นําเสนอผลงาน ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา เข้ารว่มนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม 5th 
International Workshop on Humanized Mice 

26 – 31 ม.ค.2559 ณ ประเทศ Switzerland 

ประชุม/สัมมนา อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ เข้ารว่มอบรม BD FACSCELETA TM DISCOVERY DAY - 
SOUTHEAST ASIA 

2 - 4 ก.พ.2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

รศ.ดร.อาทิตย ์พวงมะลิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้กับ Yughdtheswari 
Muniandy (P80521) programme Master of Health 
Sciences (Biomedical Science) Master Supervisor 
Assoc.Prof.Dr.Devinder Kaur (The Faculty of Health 
Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia) ในหัวข้อ 
"EFFECT OF POSTURAL EXERCISE PROGRAM ON 
FORWARD HEAD POSTURE AMONG NECK PAIN 
POPULATION" 

24-ก.พ.2559 ณ Universiti Kebangsaan 
Malaysia 
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ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี เข้ารว่มสัมมนาระดมความคิดเห็นระหว่างกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 
2/2559 

3 -5  มี.ค.2559 ณ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ เมอืง
มัณฑะเลย์ สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร ์

อบรม/ดูงาน อ.ดร.สุวทิย ์แซ่โค้ว เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนํานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกภายใต้โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
+3 

7 – 12 เม.ย.2559 ณ Seoul National University 
Hospital 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย เข้ารว่มไปปฏิบัติงานเพือ่ทําวจิยัระยะสั้น 2 พ.ค. - 29 ก.ค.
2559 

ณ University Paris 13 ประเทศ
ฝรั่งเศส 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ ทําวิจัยระยะสั้น เรื่อง วิธกีารออกกําลังกายแบบที่กล้ามเนื้อ
ยืดยาวออกในระดับเบา ปานกลาง และหนัก มีผลช่วยใน
การป้องกันผลเสียจากการออกกําลังกายในระดับหนัก ในแง่
ของการบาดเจบ็กล้ามเนื้อและการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทได้อย่างไร 

2 พ.ค – 29 ก.ค.
2559 

ณ ประเทศเยอรมัน 

นําเสนอผลงาน อ.ดร.สุวทิย ์แซ่โค้ว เข้ารว่มเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 
International Society for Magnetic Resonance in 
Medicine 2016 (ISMRM) 

7 – 13 พ.ค.2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.มนตร ีตั้งใจ เข้ารว่มประชุมวิชาการ Modelling radiation effect 
from initial physical events 

23 พ.ค.- 3 มิ.ย.
2559 

ณ ประเทศอติาลี 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

นางสาวสุรัชณีย ์พัดงาม ไปปฏิบัติงานเพือ่ทําวิจยัระยะสัน้ 30 พ.ค.– 30 มิ.ย.
2559 

Università del Piemonte 
Orientale "A. Avogadro" 
ประเทศอิตาลี 

อบรม/ดูงาน ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย เข้ารว่มอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีน 4 – 18 มิ.ย. 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

ผศ.จิรนันท ์กรฟิฟิทส์ ไปปฏิบัติงานวิจยัระหว่างลาศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
Akita University เรื่อง “International collaborative 
research to produce innovative care service at hair 
dresser/barber for successful aging in Thailand and 
Japan” 

10 – 15 มิ.ย.2559 ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร ์
อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา 

ไปปฏิบัติงานเพือ่เจรจาสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับ 
Dr.Armin Hajitou 

10 – 19 มิ.ย.2559 ณ ประเทศองักฤษ 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

อ.หทัยชนก อภิโกมลกร ไปปฏิบัติงานวิจยัร่วมกับ มหาวิทยาลัย Akita University 
เรื่อง “International collaborative research to 
produce innovative care service at hair 
dresser/barber for successful aging in Thailand and 
Japan” 

10 – 15 มิ.ย.2559 ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น 

นําเสนอผลงาน ผศ.ดร.สุภาวด ีพุฒิหน่อย 
อ.อชริญาณ ์ไชยาคํา 
ผศ.ดร.สุจติรพร เลอศิลป์ 

เข้ารว่มเสนอผลงานทางวิชาการการประชุม International 
Conference on Geographies of Health and Living 
in Cities: Making Cities Healthy for All 

21 – 24 มิ.ย.2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

นําเสนอผลงาน ผศ.ดร.สุรีพร อทุัยคุปต ์ นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Effectiveness of 
physiotherapy for senior with recurrent headaches 
associated with neck pain and dysfunction : a 
randomized controlled trial ในการประชุม 
International Federation of Orthopaedic 
Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 2016 

4 – 8 ก.ค.2559 ณ ประเทศสกอตแลนด์ 

ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.อุษณยี ์อนุกูล เข้ารว่มการประชุมวิชาการ The 8th Annual GABRIEL 
Meeting ในหัวข้อย่อย เรือ่ง “Antimicrobial 
Resistance” 

5 – 8 ก.ค.2559 ณ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
นําเสนอผลงาน อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน์ เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย เรือ่ง HIV drug resistance 

mutations among newly diagnosed HIV-infected 
infants in Thailand โดย Poster presentation การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ 8th International Workshop 
on HIV Pediatrics ในส่วน pre-conference ของการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ International AIDS 
Conference ประจําปี 2016 (AIDS 2016) 

16 – 22 ก.ค.2559 ณ เมือง Durban ประเทศ South 
Africa 

นําเสนอผลงาน อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Immunobiosensor for 
Measurement and Characterization of Soluble 
CD147 molecule การประชุม International Congress 
of Immunology (ICI) 2016 

21  - 26 ส.ค.2559 ณ เมืองเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

นําเสนอผลงาน ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ  
กสิณฤกษ ์

นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Alteration of T cell 
responses in Adult Onset Immunodeficiency with 
Acquired AntiInterferon γ Autoantibodies การ
ประชุม International Congress of Immunology (ICI) 
2016 

21 – 26 ส.ค.2559 ณ เมืองเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เดินทางไปปฏิบัติงานเพือ่เจรจาความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ กับ University of Kansas โดยนํา 
น.ส.สวลี เส้าสะท้าน นักศึกษาปริญญาเอก ซึง่ได้รับทุน
ปริญญาเอก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเจรจาข้อตกลง
เนื้อหาโครงร่าง การนําเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ และทํา
วิทยานิพนธ์ กบั Professor Dr. Cory Berkland 

1 – 11 ก.ย.2559 ณ University of Kansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ประเภทโครงการ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี สถานที ่
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ศศิธร สังข์อู ๋
อ.ศุภลักษณ์ ผาดศร ี
รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศร ี
อ.ดร.โสภิฎา อภิชัย 

เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการสร้างความร่วมมอืทาง
วิชาการด้านการเรยีนการสอนและงานวิจัยกับ Hong Kong 
Polytechnic University 

10 – 15 ก.ย.2559 ณ Hong Kong Polytechnic 
University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน 

รศ.ดร.นันทณ ีเสถียรศักดิ์พงศ์ 
ผศ.ดร.วิไลวรรณ สโนว์ 
นายธีรภัทร์ ปญัญานนท ์
ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 

เดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ การเรยีนการสอน และงานวิจัย กับ Akita 
University 

12 – 18 ก.ย.2559 ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น 
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ผลการดําเนนิงานด้านศษิย์เก่าสัมพันธ์ 
 ผลงานเด่นด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ในปี  2559  คือการจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผลสําเร็จ เม่ือวันที่ 22  มกราคม 2559 โดยมีคุณจําลอง  เจริญวัฒนกุล ศิษย์เก่า รหัส 
19  ทําหน้าที่นายกสมาคมฯ  เป็นคนแรก 
 ทั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มกีารจดักิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของคณะฯ เปน็ประจํา โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธท์ี่มีผู้ช่วยคณบดฝ่ีายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์เป็นประธานฯ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ
ประกอบดว้ยศิษย์เก่าทีท่ํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  ซึ่งการจดักจิกรรมมีทัง้ในรปูแบบของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสรมิสร้างความรูพ้ฒันาวิชาการแกศิ่ษย์เก่า โดยคณะฯ ได้
ส่งเสริมสนับสนุนทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น  
 กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดขึ้นในรอบปี 
งบประมาณ 2559 ได้แก ่

 จัดทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ จํานวน  4  ฉบับ 
 จัดประชุมศิษยเ์ก่าในงานประชมุวิชาการประจาํปีของคณะฯ  เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2558 
 มอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี แก่ศิษย์เก่า จํานวน 8 ทุน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2558  
 ร่วมแสดงความยินดีกับนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานจบการศึกษา อําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตนิักศึกษา เมื่อ

วันที่  16  พฤษภาคม  2559 
 จัดกิจกรรมจัดกจิกรรมชุมนุมศิษย์เกา่ เป็นพิเศษสําหรับศิษย์เก่ารหัส 09, 19, 29, 39 และ 49 เนื่องในงาน

ประเพณีพานักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2559  
 

ภาพบัณฑติและศิษย์เก่า มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ และภาพกิจกรรมของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วันที่ 20 มกราคม  2559 : บัณฑิตใหม่มอบทุนสนับสนุนคณะฯ จํานวน 132,000 บาท และศิษย์เก่ามอบเงินและ
อุปกรณ์สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนใน อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ จํานวน 2,142,848.24  บาท 
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วันที่ 9 กันยายน 2559 : ภาพบรรยากาศงานชุมนุมศิษย์เก่าเป็นพิเศษสําหรับศิษย์เก่ารหัส 09, 19, 29, 39 และ 49 ที่
ได้กลับมาคารวะอาจารย์อาวุโสและเยี่ยมเยียนคณะฯ โดยได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

 
 

วันที่ 9 กันยายน 2559 : ภาพ
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดย
นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนศิษย์เก่ารหัส 
19  มอบเ งิ นบริ จ าคส นับสนุนการ
ดําเนินงานของสมาคมฯ 
 

วันที่  15 กันยายน 2559 : ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มช. รหัส 491110... มอบเงินสมบทบกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ จํานวน 40,999.- บาท 
 

 
 
 



 
ศษิ

อ.ด

 

ศ ด

 

ผศ

 

คณุ

ษย์เก่าได้รับ
ชื่

ดร.พญ.วรลกัษ

ดร.สาคร พรป

ศ. ดร.อติพร แ

ณเดือนงาม ภัก

บรางวัล ประ
ชือ่ 

ษณ์ สัปจาตุระ

ประเสริฐ

แซ่อึง้

 
กดี 

 

 

ะจําปีงบประ
รหัส

ะ

  

211102

 

 

331106

 

441112

 

271111

วันที่ 23 กันย
และคุณจําลอ
คณะเทคนิคก
ต้อนรับ ดร.
มหาวิทยาลัยเ
กรรมการสมา
โอกาสเข้าเยีย่
 

ะมาณ 2559

29 รางวัล “
อาจารยผู้์
พัฒนาคุณ
แก่นักศึก
 

67 รางวัล “
รางวัลนกั
วิทยาศาส

21 รางวัล “
รางวัลนกั
สาขาวิทย
 
 
 
 

12 ได้รับการ
เนื่องในวนั
(สาขากจิ
 
 

 

ยายน 2559 :  
อง เจริญวัฒน
การแพทย ์ มห
ซวง ชัยสุโรจ
เชยีงใหม่ 
าคมนักศึกษาเก
ยมเยือนคณะเท

9 
รางวัล

ช้างทองคํา” ป
ผู้ที่มีผลงานดีเด
ณธรรม จริยธร
ษา 

 

ช้างทองคํา” ป
กวิจัยดเีด่น สาข
สตร์สุขภาพ 

 
 

 

ช้างทองคํา” ป
กวิจัยรุน่ใหม่ดีเ
ยาศาสตร์สุขภา

 

รคัดเลือกเป็นศิ
นมหิดล ประจํ
กรรมบําบัด) 

  

ผศ.ดร.วาสนา
นากุล นายก
หาวิทยาลัยเชีย
จน ์ นายกสมา

พร้อมด้วยอุป
ก่ามหาวิทยาลัย
ทคนิคการแพท

ประจําปี 2558
ดน่ในการ
รม  

ประจําปี 2558
ขา

ประจําปี 2558
ด่น  
าพ 

ษย์เก่าดีเด่น 
ําปี 2559 

า ศิริรงัษี คณบ
กสมาคมศิษย์เก
ยงใหม่ ให้กา
าคมนักศึกษาเก
ปนายกและคณ
ัยเชียงใหม่ ใ
ทย์  

หน่วยง
รา

8 มหาวิทยา

8 มหาวิทยา

8 มหาวิทยา

มหาวิทยา
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บด ี
ก่า
าร
ก่า
ณะ 
ใน

งานที่มอบ
างวัล 
าลัยเชยีงใหม่ 

 

าลัยเชยีงใหม่ 

 

าลัยเชยีงใหม่ 

 

าลัยเชยีงใหม่ 
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