สารคณบดี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายหลัก 4 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2555-2559 ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการมุง่ เน้นสู่ความเป็นสากล การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการองค์กร โดยการบริหารงานได้มงุ่ เป้าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยั ในระดับ
สากล”
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์มีทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสิ้น 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
งานวิจั ยจากแหล่ ง ทุน ภายนอก 43,666,497 ล้ านบาท จากเงิน ทุน วิจั ยที่ไ ด้รั บในปีง บประมาณ 2559 ทั้ ง สิ้ น
51,203,342 บาท
ผลการดําเนินงาน และผลความสําเร็จทุกด้าน เกิดจากความร่วมมือ และร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ
ที่ได้รว่ มด้วยช่วยกัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความสามัคคี มุ่งมั่นสู่
ความสําเร็จ ดังนั้นจึงขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนร่วมสร้างผลงาน และขอยกความดี ความชอบ ความภาคภูมิใจที่
เกิดจากผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 นีใ้ ห้แก่บุคลากรทุกคน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
การดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่คณะกําหนดไว้ โดยได้เชือ่ มโยงตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ลง
ตาราง Balanced Scorecard เพื่อให้เห็นมิติเชิงปฏิบัติการของตัวชีว้ ัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เน้นหนักหรือหวังผลในมิติใด
ซึ่งทําให้คณะเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวชี้วดั ในแต่ละมิติที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันและกัน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตัวชี้วัดหลัก
ทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด โดยดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ 16 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 80 ผลงานทีบ่ รรลุเป้า
หมายมากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ ด้านการดําเนินการ (Internal Prosess) และด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning
and Growth) อย่างไรก็ตามด้านที่จําเป็นต้องพัฒนาต่อไปคือ ด้านผู้รับบริการ (Costomer) ที่ตัวชี้วดั 2 ใน 9 ยังไม่
บรรลุเป้าหมายคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัย ที่พร้อมส่งกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2559 และ 2) การ
ประหยัดพลังงานที่ตั้งเป้าให้ค่าไฟฟ้าหรือปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมหรือลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าในปี
2559 ค่าไฟฟ้าลดลง 5.98% ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.79% สําหรับด้านการเงิน (Financial) ที่ตั้ง
ตัวชี้วัดไว้ 2 ตัวชี้วัดแต่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชีว้ ัดคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้ที่คณะมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย
ส่วนเป้าหมายเรื่องทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกทีต่ ั้งไว้ให้เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 15 % แต่คณะทําได้ 7 % อย่างไรก็
ตามคณะได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น จากจํานวน 40.8 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 43.7 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ จํานวนทัง้ สิ้น 134 เรื่อง (ข้อมูล ณ 15
ธ.ค. 2559) โดยเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 106 เรื่อง บทความได้ถูกนําไปอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 189 เรื่อง
Balanced Scorecard Achievement

จุดมุ่งเน้นการดําเนินงานของคณะในปี 2559 เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ําหนดไว้ว่า “คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีผลการดําเนิน
งานเป็นสถาบันอันดับที่ 1-3 ในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ในระดับประเทศ และเทียบเคียงกับคณะที่มีการสอน
สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ของสถาบันชั้นนําใน 50 อันดับแรกของเอเซียภายในปี 2561 คณะฯ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพือ่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข

และเพิ่มจํานวนกระบวนวิชาให้มากขึ้น ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชา
สัมมนา
มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มคี วามร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านสถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์
(Working Scenario Training Program)
คณะฯ แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทัง้ จากการขยาย
ความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการใหม่เพิ่มเติม ซึง่ ในปีงบประมาณ 2559
คณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 MOUs
คณะฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบันจากต่างประเทศในการส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามารับ
การฝึกอบรมระยะสั้น รวมถึงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนและดูงาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของคณะฯ
ในการเข้าสู่เวทีสากล โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีผู้เชี่ยวชาญ อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
ความรู้ บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม ฯลฯ ร่วมกับคณะฯ จํานวนหลายคน อาทิ Professor Dr.Françoise BarréSinoussi ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอช ไอ วี และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี ค.ศ. 2008 ที่มาเยือนเพื่อสาน
ความร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษางานวิจัย พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน โครงการเรียนรู้
จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นกั ศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช.
หัวข้อเรื่อง “From discovery to remaining challenges in HIV science"
ในปี 2559 ซึง่ เป็นวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ อย่างเป็นทางการ คณะฯ ได้ให้
การสนับสนุนการดําเนินงานของศิษย์เก่าในการจัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ในอนาคต โดยสมาคมฯ ได้ประกาศก่อตั้งขึน้ ในการ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 และได้จด
ทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 40 ปีของ
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะฯ มีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าในหลายๆ กิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมเชิดชูศิษย์เก่า
ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ เนือ่ งในวันมหิดล การมอบทุนสนับสนุนศิษย์เก่าให้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการประจําปี สําหรับปี 2559 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่าเป็นพิเศษสําหรับศิษย์เก่า รหัส 09,
19, 29, 39 และ 49 ในโอกาสประเพณีพานักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2559 เป็นต้น ทั้งนีใ้ นปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ก็ได้รับมอบเงินบริจาคจากบัณฑิตทีเ่ ข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร จํานวน 132,000 บาท และศิษย์เก่ามอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิรต์ การกุศล พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์การ
สร้างส้วม สําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน อ.อมก๋อย รวมมูลค่าทั้งสิน้ 2,142,848.24 บาท
ทางด้านการบริการวิชาการ ได้ให้บริการพัฒนานักวิชาชีพโดยจัดการอบรมและประชุมวิชาการ/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่จัดโดยภาควิชา จํานวน 17 ครัง้ และได้พัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการของคณะฯ ที่ก่อตั้งมาเป็น
เวลา 40 ปี จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารที่อยูใ่ นฐาน Thailan Citation Index (TCI) ระดับ 1 และอยู่ใน
ฐาน Asia Citation Index ตลอดจนเพื่อผลักดันให้วารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับสากล จึงได้
เปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิม “Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences” เป็น “Journal of
Associated Medical Sciences” ซึ่งจะเริ่มใช้ชื่อใหม่ในเล่ม Volume 50, Number 1, January – April 2017
เป็นต้นไป
กล่าวโดยสรุปคณะเทคนิคการแพทย์
ยังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพือ่ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยได้ประเมินผลการดําเนินงานและวางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกับการพัฒนาไว้แล้ว สําหรับการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ งในปีงบประมาณ 2560
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจ
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่นและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดความรู้ ตามหลัก
แห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่
และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น
ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มงุ่ เน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสํานึก ในการให้บริการ
ด้านการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพจะเป็น
หลักประกันอันอบอุ่นแก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ียิ่งขึ้น
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็น
สากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
การฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รู้จกั ขวนขวายหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รู้หลักวิธีวจิ ัยเพือ่ ค้นคว้าองค์
ความรู้ใหม่ มีนสิ ัยเอื้อเฟือ้ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม บุคลากรใน
คณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของตนเองและ
ผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจยั ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ และภารกิจ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากรระดับ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
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3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทัว่ ไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการความ
ช่วยเหลือในส่วนที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ
รวมทัง้ การให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ทํานุบํารุงและธํารงไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ
8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย์
AMS-CMU:
A หมายถึง Agility
S หมายถึง Social Responsibility
M หมายถึง Model
หรือในภาคภาษาไทย คือ
ยืดหยุ่นคล่องทันการณ์
สังคมตระหนักล้ํา
พัฒนาเป็นแบบอย่าง
สามัคคีหนึ่งใจปาน

M หมายถึง Merit
C หมายถึง Competency
U หมายถึง Unity
อภิบาลด้วยคุณธรรม
เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน
ก่อแนวทางสร้างประสาน
รวมกันพร้อมน้อมนิยม

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึน้ ในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กระจาย
ออกสู่ทอ้ งถิ่น โดยได้รับอนุมัติให้จดั ตัง้ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2507 และเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมใน
การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึง
ได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขนึ้ ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510
ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึง่ ได้รับ
อนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่ วข้องกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังนี้ :
พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลิ-นิ
คัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตัง้ ภาควิชา
รังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531
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พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
โดยให้มีการหลอมรวม
ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินกิ ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปีเป็น
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จึงได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551) คณะ
เทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่
1. สํานักงานคณะ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชารังสีเทคนิค
4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด
5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ
6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์
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คณะกรรมกาารอํานวยการปประจําคณะเททคนิคการแพททย์

ศาสตตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกกษ์
ประธธานคณะกรรมมการอํานวยกาาร
ดํารงงตําแหน่งถึง 30
3 กันยายน 25559

รองศศาสตราจารย์ อุษณีย์ คําปรระกอบ
ประธานคณะก
ป
รรมการอํานวยยการ
วาระ 29
2 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายยน 2559

ศาสตราจารย์ย์เกียรติคุณ นาายแพทย์ ดร.ปัปัญจะ กุลพงษษ์
กรรมมการ

นายสุรชััย จิตภักดีบดิ นทร์
กรรมการ

ศาสตรราจารย์ นายแแพทย์ สุทศั น์ ฟูฟ่เจริญ
กรรมมการ

นายแพทยย์ สมัย ศิรทิ องงถาวร
กรรมการ

นางนันทนาา ฉันทวิลาสวงศ์
กรรรมการ

ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.วาาสนา ศิริรังษษี
กรรมมการและเลขาานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร..ปรียานาถ วงงศ์จันทร์
ผู้ช่วยเลลขานุการ
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ผูบ้บริหารคณะเทคคนิคการแพทยย์

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริริ ังษี
คณบดีคณะเทคคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร..ปรียานาถ วงงศ์จันทร์
ณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชชาการ
รองคณ

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สชุ ชาติ เกียรติวฒนเจริ
ฒ
ั
ญ
รองคณบดีฝ่ฝายแผนงาน ปประกันคุณภาพพการศึกษา
และเทคโนโลลยีสารสนเทศ

รองศาสสตราจารย์ ดรร.สาคร พรปรระเสริฐ
ั นาระบบการรเรียนการสอนน
รรองคณบดีฝ่ายวิวิชาการและพัฒ

รองศาาสตราจารย์ ดดร.อาทิตย์ พววงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย์ ดร.สุภาพร ชินชัย
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาา

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.เพือ่ นใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคคณบดีฝ่ายพัฒฒนาคุณภาพนักศึ
ก กษา

ผูช้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวั
ค สดิ์
ผู้ช่วยคณ
ณบดีฝ่ายศิษย์เก่กาสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
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หัวหน้าภาควิชาและผูอ้ ํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จํานงค์กจิ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด

ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้างาน

นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

นางจริยา กาทอง
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นายนพพร พวงสมบัติ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุธิดา สิริกนั ทา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางเตือนใจ โพนสูง
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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บุคลากร
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรทั้งหมด 254 คน ประกอบด้วยอาจารย์จํานวน
105 คน บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน) จํานวน 147 คน รายละเอียดดังตาราง
ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์)
105
41.33
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
61
24.02
ลูกจ้างประจํา
17
6.70
พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน)
71
27.95
รวมทั้งสิ้น
254
100.00
*ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
คณาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
อาจารย์ : วุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์ : ตําแหน่งวิชาการ
หน่วยงาน
รวม
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
เอก โท ตรี รวม
เทคนิค
19
14
4
3
40 37
3
40
การแพทย์
กายภาพบําบัด 7
11
8
26 18
7
1
26
กิจกรรมบําบัด 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
อาคารสถานที่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์มพี ื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย
อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น
3,115.40 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น
5,065.45 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
9,413.79 ตารางเมตร
อาคารธาราบําบัด
513 ตารางเมตร
อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ
772 ตารางเมตร (เฉพาะห้องเรียนทั้งหมดของชั้น 3)
อาคารอเนกประสงค์
489 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ได้ใช้เป็นพื้นที่พกั ผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์
2. อาคารหอพักนักศึกษา และที่พักอาศัยของบุคลากร
อาคารหอพักนักศึกษา
2,693.20 ตารางเมตร
อาคารที่พกั สําหรับบุคลากร
30 ยูนติ
- บ้านเดี่ยว
5 หลัง
- บ้านแฝด
1 หลัง
- แฟลตแบบ 2 ห้องนอน 2 ยูนิต
- แฟลตแบบ 1 ห้องนอน 3 ยูนิต
2 ห้อง
- เรือนแถวชั้นเดียว
7 ห้อง
- เรือนแถว 2 ชัน้
- บ้านเดี่ยวจัดสรรรวม 10 ห้อง
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งบบประมาณ
คณะเททคนิคการแพทย์
จาก 2 แหล่ง คือ
1.)) งบประมาณแแผ่นดิน

2.)) งบประมาณเงิงินรายได้

ได้รับงบบประมาณสนับสนุ
บ นการดําเนินินงานของคณณะในปีงบประมมาณ

25599

รับจัดสสรร 121,424,8800.- บาท
จ่ายจริง 125,028,916.54 บาท คิดเป็นร้อยลละ 102.97
*มีการปปรับเพิ่มงบบุคลากรตามนโย
ค
บายรัฐบาล จึงึ มีการโอนเงินงบบุ
น ลคากร
เข้ามาเพือ่ จ่ายเพิ่มตาามนโยบายดังกล่
ก าว
คณะฯ รับจัดสรร 355,196,500.- บาท
บ
จ่ายจริง 24,227,7299.36 .บาท
คิดเป็นร้อยลละ 68.83
ศูนย์บริการฯ รับจัดสรร
ส 107,453,000.- บาท
คิดเป็นร้อยลละ 91.27.
จ่ายจริง 98,073,4988.64 บาท

สถิถิติงบประมาณ
ณที่ได้รับจัดสรรร 2547-25599
ปีงงบประมาณ
ได้รับจัดสรรร
งบประมมาณ
งบบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
2547
64,735,900
5,706,400
2548
84,116,400
18,471,200
2549
85,096,000
22,688,700
2550
69,591,200
14,959,500
2551
70,530,900
18,956,500
2552
83,695,300
26,530,200
2553*
77,403,400
1103,693,400
2554*
90,673,800
1104,097,600
2555*
89,307,700
1104,379,900
2556*
90,799,800
1118,199,600
2557*
110,144,700
1133,027,300

ใช้จริ ง
งบปรระมาณ
งบประมาณ
ณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
90,3299,526.93
84,4866,733.62
70,0033,275.77
66,8899,192.82
80,9544,430.99
80,3299,060.32
91,1688,328.74
87,5133,913.25
96,6177,725.98
112,582,148.38

13,578,2611.65
16,139,8122.53
11,977,3544.26
12,002,4355.11
14,378,6688.46
88,040,6222.23
80,331,2266.71
80,216571.20
80,614,6466.38
104,791,8733.68
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ปีงบประมาณ
2558*
2559*

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
115,102,400
139,415,800
121,424,800
142,649,500

ใช้จริง
งบประมาณ
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
114,957,315.48 101,308,719.61
125,028,916.54** 122,301,228.00

* ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
** จ่ายเพิ่มงบบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะเทคนิคการแพทย์ยงั ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมพิเศษ
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชน โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภอแม่แจ่มตามแนวพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ “ชุดโครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้วยรังสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูลเอกซเรย์ทรวงอก ภาวะกระดูกพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนา
วิชาชีพรังสีเทคนิค” งบประมาณ 537,600.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
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ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ 2559

12

บุคลากรที่สร้างผลงานเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะฯ
ปีงบประมาณ 2559 แสดงในตารางต่อไปนี้

และหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ได้รับรางวัลระดับสถาบัน
อาจารย์ / บุคลากร
ผลงานรางวัลที่ได้รับ
รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ช้างทองคํา” ประจําปี 2558 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน

วันที่ / สถานที่
วันที่ 26 มกราคม 2559
ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558 ในประเภท
วิชาการ/วิจยั รับมอบโล่และคําประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 19 มีนาคม 2559
ในงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์
(เชิงสะพานซังฮี้) กทม.

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

เข้ารับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล Healthy Long
Stay โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัด
เชียงใหม่สู่สากล ในงาน LANNA EXPO 2016

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา (CMICE)
จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี
ทิพย์พะยอม

ได้รับเกียรติบัตร วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี (Good Practices)
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ในกระบวนวิชา "การ
ฝึกกิจวัตรประจําวันสําหรับผู้หย่อนสมรรถภาพทาง
ร่างกายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารย์

วันที่ 14 กรกฎาคม
2559 ณ อาคารสํานัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาจารย์ / บุคลากร
ผลงานรรางวัลที่ได้รับ
รศศ. ดร.วรรณนิภา
ภ บุญระยองง ได้รับโล่ราางวัลและเกียรติบัตร ด้านความพยายามแลละ
ความทุ่มเททในการพัฒนาาการจัดการเรียนรู
ย ้แบบใหม่
ในศตวรรษษที่ 21"
ในกระบวนวิชา
ช "การพัฒนนา
ตนเองเพือ่อเป็นนักกิจกรรรมบําบัด"

วันที่ / สถานที่
วันที่ 14 กรกฎาคม
2559 ณ อาคารสํานัก
บริการเททคโนโลยี
สารสนเททศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดดร.สุภัทร ชูประดิ
ร ษฐ์

ได้รับเกียรรติบัตร วิธีปฏิบับตั ทิ ี่ดี (Good Practices)
ด้านการจัดั การเรียนรู้แบบใหม่
บ
ในกระะบวนวิชา "บท
นําสู่วิชาชีพพกิจกรรมบําบัด"

วันที่ 14 กรกฎาคม
2559 ณ อาคารสํานัก
บริการเททคโนโลยี
สารสนเททศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดดร.สุภัทร ชูประดิ
ร ษฐ์

ได้ รั บ การรประกาศเกี ยรติ
ย คุ ณ ในฐาานะผู้ ส นั บ สนุนุ น วันที่ 19 มีนาคม 25559
กิจกรรมพัพัฒนาศักยภาพพเยาวชน ในกการประชุมใหหญ่ ณ โรงแแรมสนามกี ฬา
ฬ
สโมสรลีโออสากลภาครวมม 310 ประเทศศไทย ครั้งที่ 335 700 ปี จังหวัดเชียงใหมม่
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อาจารย์ / บุคลากร ได้รับรางวัลระดับชาติ
อาจารย์ / บุคลากร

ผลงานรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจสอบ HIV-1 protease
inhibitors” เป็นผลงานวิจัยเด่น โดย สวทช. จะ
ดําเนินการจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ และแสดงใน
เว็บไซต์ของ สวทช.ต่อไป
(http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) อนึ่ง
ผลงานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการทุนนักวิจัยแกน
นํา ประจําปี 2552 เรือ่ ง “การวิจัยและพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและ
การรักษาโรค”

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ดร.วรรณนิษา คําอ้ายกายวิน

ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจําปี 2558 ผลงานวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาต้นแบบการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV อย่างยัง่ ยืน
ด้วยการฝากยีนต่อต้านการติดเชื้อ HIV พิเศษ ในเซลล์
ต้นกําเนิดเม็ดเลือด” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 21
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจําปี 2558 ด้านสาธารณะ

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

รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ

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

วันที่ 11 มีนาคม
2559
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และมูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
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
เดอร์จอมเทียน พัทยา
จ.ชลบุรี

155

อาจารย์ / บุคลากร
อ.ดดร.กัญญา ปรีรีชาศุทธิ์

คุณ
ณดาราณี สาสัสัตย์

หน่วยงานที
ว
่มอบ
รางวัล
ได้รับรางวัวัล Outstanding Abstract Award จากกาาร 31 พฤษภาคม- 3
ประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 มิถุนายยน 2559
และการปรระชุมวิชาการนนานาชาติ ASEEAN Associattion สมาคมมเทคนิค
of Clinicaal Laboratoryy Sciences (ACCLS)
(
ครั้งที ่
การแพพทย์
st
16 “Heallth and Welll Being in thee 21 Centurry แห่งปรระเทศไทย
ณ โรงแแรมแอมบาส
เดอร์จอมเที
อ ยน พัทยา
จ.ชลบุรีี
ผลงานนรางวัลที่ได้รบั

ได้รับการคัคัดเลือกให้เป็นบุ
น คลากรสายสสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเดด่นแห่งชาติ ปขขมท. ประจําปี พ.ศ. 2558
ในด้านบริริการดีเด่น

วันที่ 25
2 กุมภาพันธ์
2559
ปขมท.. (ข้าราชการ
พนักงาานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลั
ท ยแห่ง
ประเทศไทย) ประชุม
วิชาการ ประจําปี
2559
ณ โรงแแรมดวงตะวัน
จ.เชียงใหม่
ง

นักศึกษาระดั
ษ บบัณฑิตศึ
ต กษาและอาจจารย์ที่ปรึกษาา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิ
ล
จัยดีเเด่น ประจําปีงบประมาณ 25559
จากหน่วยงานภาายใน และภายนอกมหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาา

อาจารย์ที่ปรึกษา

น.สส.พัชรินทร์ ธรรรมสิทธิ์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์
รหัหัส 541131006
ตระกูลพัว

รางวัลที
ล ่ได้รับ

หน่วยงงานที่มอบ
รางวัล
ได้รัรบั รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากระะดับ 26 มกกราคม 2559
ปริญญาโท
ญ
กลุม่ สาขาวิ
ส ชา
บัณฑิตวิ
ต ทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ย
สขุ ภาพ
มหาวิทยาลั
ท ยเชียงใหม่
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นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลที่ได้รับ

นายสิงห์คํา ธิมา
รศ.ดร.ทรงยศ อนุช
นักศึกษาโครงการปริญญา ปรีดา อาจารย์ที่
เอกกาญจนาภิเษก (คปก) ปรึกษา คปก.
รุ่นที่ 15

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

นส. กันตินันท์ ชื่นศิริกุล
ชัย นักศึกษาระดับณฑิต
ศึกษา ภาควิชาเทคนิค

ได้รับรางวัล Outstanding
student poster presentation
ผลงาน Poster presentation
หัวข้อ Competitive antibodybased biosensor detecting
secreted antigen 85 complex
for tuberculosis diagnosis ใน
งานประชุม The 11th
International Symposium of
The Protein Society of
Thailand

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ

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

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

นักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิคทีไ่ ด้รับคัดเลือกผลงานวิจัย
ระดับปริญญาตรีที่โดดเด่นร่วมเสนอผลงานวิชาการใน
งาน RT Career Day ครั้งที่ 2 “Progression of
Work & Quality of Life with BDMS Network”
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
ฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นํา
นักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รบั คัดเลือก
ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีที่โดดเด่น ซึง่ ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยทีมละ 10,000 บาท ร่วมเสนอผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเข้ารับมอบเกียรติบัตรและรางวัล 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
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน

20

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
จํานวนหน่วยกิตรวม 147 หน่วยกิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค
จํานวนหน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
จํานวนหน่วยกิตรวม 142 หน่วยกิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
จํานวนหน่วยกิตรวม 145 หน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (แผน ก แบบ ก 2)
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 1
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ (แผน ก แบบ ก 2)
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
จํานวนหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย(แผน ก แบบ ก 2) จํานวนหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ แบบ 1.1
จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2
จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาชาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
การแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบําบัด และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้ผ่านความ
เห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์และสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณารับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,308 คน
สาขาวิชา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวมทัง้ สิ้น
ระดับปริญญาตรี
325
287
281
239
70
1,202
สาขาเทคนิคการแพทย์
109
74
82
75
24
364
สาขากายภาพบําบัด
68
70
69
53
11
271
สาขากิจกรรมบําบัด
73
72
71
65
23
304
สาขารังสีเทคนิค
75
71
59
46
12
263
ระดับปริญญาโท
29
8
28
65
สาขาเทคนิคการแพทย์
6
2
11
19
สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
6
3
4
13
และการออกกําลังกาย
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สาขาวิชา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวมทัง้ สิ้น
สาขากิจกรรมบําบัด
7
2
8
17
สาขาวิทยาศาสตร์รงั สีการแพทย์
5
1
5
11
สาขาวิชาความผิดปกติของ
5
5
การสื่อความหมาย
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
1
1
สาขากิจกรรมบําบัด
1
1
ระดับปริญญาเอก
7
5
9
1
1
18
41
วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ (ฐานตรี)
1
1
1
1
5
9
วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ (ฐานโท)
7
4
8
13
32
* ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 2559

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯได้จัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยโครงการต่างๆ ดังนี้
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย์
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการแพทย์
โครงการสืบสานประเพณี สีสนั วิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง
คณะเทคนิคการแพทย์
กิจกรรมร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหอพักนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
กีฬาสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 (มช.เป็นเจ้าภาพ)
โครงการมัชฌิมนิเทศ
กิจกรรมทอดไทน์ใส่เข็ม ปีการศึกษา 2558
ค่ายเปิดบ้านสีน้ําเงิน ครั้งที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day)
โครงการปัจฉิมนิเทศ
งานวันวิชาการครั้งที่ 17 และงานพิธีจบการศึกษา
โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินกั ศึกษา
โครงการวันวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการสัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่จัดกิจกรรม
17 ตุลาคม 2558
23 พฤศจิกายน 2558
9 มกราคม 2559
15-16 มกราคม 2559
7 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
9-20 มีนาคม 2559
2 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
16 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
9 พฤษภาคม 2559
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ
สัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการโลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน ปีการศึกษา 2559 (Pre College)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2558
โครงการกิจกรรมเปิดห้องเชียร์
โครงการพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2559
โครงการ CMU Young Blood 2016 ครัง้ ที่ 1
โครงการฝึกอบรม เรือ่ ง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โครงการฝึกอบรม เรือ่ ง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชือ้ เอชไอวีขณะปฏิบัติงาน”
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการ CMU Young Blood 2016 ครัง้ ที่ 2
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทุกสาขาวิชา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
อบรมเชิงวิชาการ เรือ่ ง การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์
โครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (คลินิกมอเตอร์ไซต์)
ภาควิชารังสีเทคนิค
จัดโครงการการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ ภายใต้โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซีย่ น+3 ณ Seoul National
University Hospital
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค
โครงการรับขวัญบัณฑิตเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 50 และศิษย์
เก่าสัมพันธ์
โครงการสอนซ่อมเสริมวิชากฎหมายสําหรับนักศึกษารังสี ชั้นปีที่ 4
โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการตรวจMRI สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการการศึกษานอกสถานทีส่ ําหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 18
โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน ครั้งที่ 19
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายพลังกลุ่ม”
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพประจําปีการศึกษา 2558
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากายภาพบําบัด ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่จัดกิจกรรม
3-5 มิถุนายน 2559
27 กรกฎาคม 2559
30 กรกฏาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
14 สิงหาคม 2558
15 สิงหาคม 2559
18 สิงหาคม 2559
25 สิงหาคม 2559
4 กันยายน 2559
4 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
ก้นยายน–ตุลาคม 2559
13 มีนาคม 2559
19 กรกฎาคม 2559
27 สิงหาคม 2559
8 เมษายน 2559 ถึง
5 พฤษภาคม 2559
7- 8 พฤศจิกายน 2558
22 มกราคม 2559
20–21 เมษายน 2559
5– 8 พฤษภาคม 2559
17 ธันวาคม 2558
19-20 ธันวาคม 2558
20-22 พฤษภาคม 2559
11-15 กรกฎาคม 2559
8 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559
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ภาพส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา
28 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
พวงมะลิ และอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เข้าร่วมงาน
"วันเปิดบ้าน" หรือ "PORTE OUVERTE" สมาคมฝรั่งเศส
เชียงใหม่ (Alliance Francaise Chiang Mai) เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สัมผัสและรู้จัก ภาษา วัฒนธรรม โดย
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับโครงการวิจยั PHPT ได้มีการ
จัดบูธข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ในโครงการ "นับหนึ่ง"
ณ บริเวณทีท่ ําการสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ 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
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ”
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
ผู้ปกครองนักเรียนในรายละเอียดของภาควิชาต่างๆ และ
ในช่วงบ่ายได้จดั การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะเทคนิคการแพทย์ต่อไป

24

23 เมษษายน 2559: โคครงการปัจฉิมนิ เทศ นักศึกษา
ประจําปี 2559 ณ อาคารเรียนและปปฏิบัติการ 12 ชั้น
16 พฤษษภาคม 2559 "งานวันจบการรศึกษาอําลาสสถาบัน
และเชิดชู
ด เกียรตินักศึกษา"
ก ให้แก่นักกศึกษาชั้นปีที่ 4
ทุกสาขาาวิชา ณ อาคารเรียนและปฏิฏิบัติการ 12 ชัน้

16 พฤษษภาคม 2559 วันวิชาการ คณณะเทคนิคการรแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ ครั้งที่ 17
ประจําปีการศึกษา 25558 ณ ห้องปรระชุมใหญ่ /
ห้องบรรรยาย 2 ชั้น 122 และ ลานกิจจกรรม
ชั้น 1 หน้
ห าอาคารคณะะ 12 ชั้น

30 กรกกฎาคม 2559: โลกใหม่ในรั้วสี น้ําเงิน
ณ สถานีนีวิจัยแม่เหียะ คณะเกษตรศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่

2 สิงหาาคม 2559: ปฐฐมนิเทศนักศึกษษาใหม่ ประจําปี
า
การศึกษา
ษ 2559
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15 สิงหาคม 2559: กิจกรรมเปิดห้องเชียร์
ประจําปี 2559

18 สิงหาคม 2559: พิธีไหว้ครู ประจําปี 2559

4 กันยายน 2559: การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุก
สาขาวิชา เรือ่ ง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการ
ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้าน
ไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัตงิ าน”
4 กันยายน 2559: การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุก
สาขาวิชา เรือ่ ง “การป้องกันการติดเชือ้ เนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน
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ผลงานของงนักศึกษาทีได้
ไ่ รับการยกกย่องประกาาศเกียรติคณ
ุ
ในปีกการศึกษา 2558 นักศึกษาสังกัดคณ
ณะเทคนิคการแแพทย์ ได้รบั การยกย่องปประกาศเกียรติคุณ
จากหลายหน่ววยงานทัง้ ภายใในและภายนอกก ดังนี้
นายเจตชฎา โโสภาแปง รหัหัส 5511101995 1 พฤศจิจิกายน 2558 ณ I-Shou University
U
ปรระเทศไต้หวัน
แข่งขันททักษะวิชาชีพทางรั
ท งสีเทคนิค ในโครงการ I nternationall
Compeetition Day 2015
2 (ICD2015) for Radiollogical
Technoologist studeents ณ I-Shou University
ประเทศศไต้หวัน การแแข่งขันในประเภทบุคคล
นส.สิริวิมล ศรีีคําซาว รหัส 5511102400

1 พฤศจิจิกายน 2558 ณ I-Shou University
U
ปรระเทศไต้หวัน
แข่งขันททักษะวิชาชีพทางรั
ท งสีเทคนิค ในโครงการ I nternationall
Compeetition Day 2015
2 (ICD2015) for Radiollogical
Technoologist studeents ณ I-Shou University
ประเทศศไต้หวัน ได้รบรางวั
ับ ลชนะเลิลิศอันดับ 1 (เเหรียญทอง)

น.ส.ชนกานต์์ อ่อนน้อมดี
รหัส 5511100197

1 พฤศจิจิกายน 2558 ณ I-Shou University
U
ปรระเทศไต้หวัน
แข่งขันททักษะวิชาชีพทางรั
ท งสีเทคนิค ในโครงการ I nternationall
Compeetition Day 2015
2 (ICD2015) for Radiollogical
Technoologist studeents ณ I-Shou University ประเทศไต้หวัน
ได้รับราางวัลรองชนะเเลิศอันดับ 1 (เหรี
( ยญเงิน)

น.ส.ณิชาพร นนันตา รหัส 551110232
5

1 พฤศจิจิกายน 2558 ณ I-Shou University
U
ปรระเทศไต้หวัน
แข่งขันททักษะวิชาชีพทางรั
ท งสีเทคนิค ในโครงการ I nternationall
Compeetition Day 2015
2 (ICD2015) for Radiollogical
Technoologist studeents ณ I-Shou University
ประเทศศไต้หวัน ได้รัรบั รางวัลชมเชชย

นายพีรพัฒน์ รองสนาม รหั
ร ส 5911310003 ได้รับราางวัลชมเชย ในนพิธีมอบรางวัลคุ
ล ณธรรมจริยธธรรมดีเด่น
มูลนิธิเททคนิคการแพททย์ศาสตราจารย์วกี ูล วีรานุวตั ตติ์
ประจําปี 2559

14 ธันววาคม 2558
การประะกวด "กิจกรรมมเผยแพร่ประชชาสัมพันธ์พลังงงานปรมาณูเพื่อ
สันติ" นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนนะเลิศระดับ
ภาคเหนืนือ รับโล่ประกกาศเกียรติคุณและเงิ
แ นรางวัล
20,000 บาท ในกิจกรรรมสร้างเครือข่ขายเยาวชน "รัรักอะตอม" การ
ประกวดด "กิจกรรมเผยยแพร่ประชาสััมพันธ์พลังงานนปรมาณูเพือ่
สันติ
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นายจีรวิทย์ จักนิสสัย

23 มกราคม 2559
รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจําปี 2558
ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ (ศ.คด.ชม.)
สํานักงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่
ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ทุนการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ
เงินบริจาคจากจากบริษัทห้างร้าน มูลนิธิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกิจการ
นักศึกษาคณะฯ ทําหน้าทีเ่ ป็นผู้ประสานงานในการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา ซึง่ ในปี 2559 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้
ทุนการศึกษา
จํานวนเงิน
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ กองทุนพัฒนาคณะ
1.1 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
600,000
1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา
ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
400,000
ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
90,350
1.3 ทุนสนับสนุนการทํางานของนักศึกษา
150,000
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
2.1 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค
2.2 ทุนอาหารกลางวัน
13,000

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจําปีงบประมาณ 2559
6 พฤศจิกายน 2558:
พิธีมอบทุนนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชารังสีเทคนิค

3 ธันวาคม 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
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3 ธันวาคม 2558 “พิธีมอบทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา ชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบําบัด ปี 2558" นศ.ได้รับทุน จํานวน 24 คน
จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2558 มูลค่า 81,700 บาท

กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษายืม
โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยคณะฯจะพิจารณา
ตามความจําเป็น เป็นกรณีไป

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรครัง้ ที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 306 คน
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 และเลี้ยงรับขวัญ
บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 (25 มกราคม 2559) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทั้งสิ้น 300 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 306 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทั้งสิ้น 275 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 281 คน ปรากฏข้อมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้
ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
ประกอบ
สาขาวิชา
ทํางาน
ศึกษาต่อ
กําลังหางานทํา
อาชีพอิสระ
รวม
(%)
(%)
(%)
(%)
เทคนิคการแพทย์
71 (78.02)
11 (12.09)
9 (9.89)
91
รังสีเทคนิค
48 (96.00)
1 (2.00)
1 (2.00)
50
กิจกรรมบําบัด
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
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ ํางานในภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
สาขาวิชา
/รัฐวิสาหกิจ
/เจ้าของกิจการ
จํานวน
%
จํานวน
%
เทคนิคการแพทย์
24
33.80
47
66.20
รังสีเทคนิค
8
16.67
40
83.33
กิจกรรมบําบัด
15
32.61
31
67.39
กายภาพบําบัด
12
21.82
43
78.18
รวมทุกสาขาวิชา
59
26.82
161
73.18
*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html

รวม
71
48
46
55
220
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ข้อมูล Student Outbound (1 ตค 58 - 30 กย 59)
ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทาง
รังสีเทคนิค

1 พฤศจิกายน
2558

โครงการแลกเปลี่ยน 14 - 28
ธันวาคม 2558

นส. วณิชาพร นันตา
นส. วชนกานต์ อ่อนน้อมดี
นส.สิริวิมล ศรีคําซาว
นายเจตชฎา โสภาแปง
นายศุภวัฒน์ สุภาวะ
นส.มธุดารา ไพยารมณ์
นายภูรินท์ จันทวานิช
นส.จารุภา ศรศรีวิชัย
นส. กุลวรา ลาภานันท์

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

19 มกราคม 24 มกราคม
2559

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

11 เมษายน 4 พฤษภาคม
2559

นส.นราภรณ์ ใหม่กอง
นส.นันทิยา บัวแก้ว
นส.นัศรี แสวงศิริผล

นําเสนอผลงาน

26 สิงหาคม 31 สิงหาคม
2559

นส.เพียงรวี ปิงเมือง

โครงการแลกเปลี่ยน 26 สิงหาคม 15 มกราคม
2560

นส.พัชรสุภา หน่อแก้ว
นส.อัจฉราวดี สมนาศักดิ์

ข้อมูล Student Inbound (1 ตค 58 - 30 กย 59)
ประเภทโครงการ วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
(ประเทศ)
Miss Clare Jensen
(สหรัฐอเมริกา)

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

6 มกราคม. –
10 กุมภาพันธ์
2559

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

15 กุมภาพันธ์.- Miss Tara Saideman
20 เมษายน
(สหรัฐอเมริกา)
2559

หน่วยงานที่
ร่วมมือ

รายละเอียด

I-Shou University
ประเทศไต้หวัน

International Competition
Day 2015 (ICD2015) for
Radiological Technologist
students
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Universiti
Kebangsann
Malaysia (UKM)
ประเทศมาเลเซีย
Universiti Sains
Malaysia (USM)
ประเทศมาเลเซีย
Seoul National
University
Hospital
ประเทศเกาหลีใต้
Kagawa
University
ประเทศญี่ปุ่น
Universiti
Malaysia Sabah
(UMS)
ประเทศมาเลเซีย

หน่วยงานที่
ร่วมมือ
Psychology,
Kalamazoo
College

โครงการ Convention on
ASEAN Student
Entrepreneurship
นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกภายใต้โครงการความ
ร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน
+3
เข้าร่วมและนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ
"The 6th Joint Symposium
between Kagawa University
and CMU"
โครงการ ASEAN
International Mobility
Student (AIMS) Program

รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยงานและ
ดูงานในโครงการช้าง ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด

University of
โครงการ University Studies
Maryland Honors Abroad Consortium (USAC)
College
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ประเภทโครงการ

วัน เดือน ปี

ชื่อ-สกุล
(ประเทศ)

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

11 กรกรฏาคม
– 5 สิงหาคม
2559

Mr.Omchit a/l Surien
(มาเลเซีย)

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

11 กรกฎาคม.26 สิงหาคม
2559

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

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

1-26 สิงหาคม
2559

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

6 กันยายน
2559

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

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

11 กรกฏาคม
- 5 สิงหาคม
2559

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

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

6 – 8 กันยายน
2559

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

2 กรกฏาคม 30 กันยายน
2559

Miss Mayu Shiraishi
Miss Marina Shimosato
Miss Mai Ikei
(ญี่ปุ่น)
Mr.Tristan Alain
(ฝรั่งเศส)

หน่วยงานที่
ร่วมมือ

รายละเอียด

Biomedical
Science, Faculty
of Health
Sciences,
Universiti
Kebangsaan
Malaysia
Faculty of Health
Sciences,
Universiti
Kebangsaan
Malaysia

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

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพื่อฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใต้
โครงการความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน +3
ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการฝึกปฏิบตั ิทางคลินิก
Physiotherapy
สําหรับนักศึกษา
Programme,
Faculty of Health Physiotherapy Programme,
Faculty of Health Sciences,
Sciences,
UKM
Universiti
Kebangsaan
Malaysia
University of the เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและ
Ryukyus
สังเกตการณ์การเรียนการสอน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา:
Biomedical
Science, Faculty การฝึกประสบการณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ สําหรับ
of Health
นักศึกษา Biomedical
Sciences,
Science, Faculty of Health
Universiti
Sciences, UKM
Kebangsaan
Malaysia
University of the เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและ
Ryukyus
สังเกตการณ์การเรียนการสอน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน
Université de
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
Bordeaux
ของโครงการ PHPT
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ประเภทโครงการ
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝึกอบรม
ระยะสั้น

วัน เดือน ปี
22 มกราคม 21 เมษายน
2559

ชื่อ-สกุล
(ประเทศ)
Mr. Christopher Jenkins
(สวิสเซอร์แลนด์)

หน่วยงานที่
ร่วมมือ

Graduate
Institute of
International and
Development
studies
8 กุมภาพันธ์ - Miss Camille Agostini
Université de
5 สิงหาคม2559 (ฝรั่งเศส)
Montpellier
29 กุมภาพันธ์- Miss Carolyn Meyer Miss University of
11 มีนาคม
Samantha Leavitt
Southern
2559
(สหรัฐอเมริกา)
California
7 พฤษภาคม - Miss Métrey Tiv
Université Paris
31 ตุลาคม2559 (ฝรั่งเศส)
Diderot 7 and
Paris Sud 11
2 พฤศจิกายน- Mr. Pierrick Adam
University of
1 พฤษภาคม.
(ฝรั่งเศส)
Paris-Sud, France
2559
5 พฤศจิกายน.- Miss Myrtille Prouté
University of
20 พฤษภาคม (ฝรั่งเศส)
Paris-Est Creteil,
2559
France

รายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT
โครงการฝึกปฏิบตั ิทางคลินิก ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัย
ของโครงการ PHPT
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการวิจัย

34

ผลการดําเนินินงานตามพพันธกิจด้านการวิ
น จัย
คณะะเทคนิคการแพพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2559 จากแหหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน 6 โครงกการ เป็นจํานวนนเงิน 5,176,0000.- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้
น
คณะฯ
22.1 สําหรับคณ
ณาจารย์และบุคลากร
ค
27 โคครงการ เป็นจํานวนเงิ
า
น 1,3112,256.- บาทท
22.2 สําหรับบัณฑิ
ณ ตศึกษา 17 โครงการ เป็นนจํานวนเงิน 348,589.3
บาทท
3. งบประมาณจากกมหาวิทยาลัยเชี
ย ยงใหม่ 100 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 700,000.- บาาท
4. งบประมาณจากกหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 442 โครงการ เป็ป็นจํานวนเงิน 43,666,497 บบาท
ป่
ปีงบประมาณ พพ.ศ. 2559)
(โครรงการวิจัยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 25556 – 2564 งงบประมาณทีปรากฏเฉพาะปี
รวมไได้รับทุนสนับสนุ
ส นงานวิจัยทัทง้ สิ้น 51,2033,342 บาท

งบประะมาณสนับสนุนงานวิ
น จัย แยยกตามสาขาวิวิชาของหัวหน้น้าโครงการ

งบประะมาณสนับสนุนนงานวิจัย แยยกตามสาขาวิชาของหัวหน้าโครงการ
า
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั โดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 4,505,000.- บาท
1. การจําแนกและวิเคราะห์โมเลกุลร่วมของกลัยพิแคน-3 บนผิวเซลล์มะเร็งตับเฉพาะเลี้ยงชนิด HepG2
เพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่สําหรับการรักษามะเร็งตับชนิด เฮพาโตเซลลูล่าร์ คาร์ชิโนมา
| หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
2. การพัฒนาวีธี Real time PCR ร่วมกับการวิเคราะห์ melt curve เพื่อตรวจวินิจฉัยหาการกลายพันธุ์
ของยีนโซเดียมแชนเนล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงไพรีทรอยด์ และการแพร่กระจาย
ของการ กลายพันธุ์ในยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ในประเทศไทย
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จินตนา ยาโนละ.
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ให้มีการแสดงออกคล้ายเซลล์ประสาทบนไฮโดรเจล
ที่มีส่วนของไฮดรอกซีอะพาไทต์ | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์
4. เทคนิค Real time PCR และ high resolution melting (HRM) curve analysis สําหรับการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรค และวัณโรคดื้อยาหลายขนาดนที่รวดเร็ว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล
5. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันเพื่อใช้ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โดยนาโนเทคโนโลยีแบบนําส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมาย | หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

ภาควิชารังสีเทคนิค

713,000.-

377,000.785,000.1,710,000.-

1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 671,000.- บาท

1. การศึกษาศักยภาพของกรดแทนนิกเพื่อใช้เป็นคีเลเตอร์ขับเหล็กเกินและสารเปรียบต่างในการสร้าง
ภาพระดับโมเลกุลสําหรับเทคนิคเอ็มอาร์ไอ | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงศ์

ภาควิชากิจกรรมบําบัด

920,000.-

671,000.-

งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
9 โครงการ เป็นทุนวิจัย 399,560 บาท

1. การพัฒนาแบบคัดกรองทักษะด้านความคิดความเข้าใจสําหรับผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
2. การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นทักษะด้านความคิดความเข้าใจพื้นฐานสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชาวไทย | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
3. การเปลี่ยนแปลงของบุคคลออทิสติกหลังจากได้รับโปรแกรมการใช้ช้างจําลองช่วยบําบัด
| หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
4. ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive
validity) ของแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม | หัวหน้าโครงการ อ.หทัยชนก อภิโกมลกร
5. ปัญหาการรับประทานอาหารและการช่วยเหลือในเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
6. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกระบวนวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักกิจกรรมบําบัด: เสียง
สะท้อนจากผู้เรียน | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
7. การศึกษาการทํางานของมือในเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบความคล่องแคล่วของมือ
ด้วยเปกบอร์ด | หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
8. การพัฒนาโปรแกรมการผ่อนคลายเพื่อเสริมพลังการดําเนินชีวิตตามแนวกิจกรรมบําบัด
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ศุภลักษณ์ ผาดศรี
9. การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันสําหรับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองคนไทย” | หัวหน้าโครงการ อ.ดร. โสภิฎา อภิชัย

ภาควิชากายภาพบําบัด

40,860
56,500
60,000
41,800
10,670
9,730
60,000
60,000
60,000

10 โครงการ เป็นทุนวิจัย 526,096 บาท

1. คุณสมบัติทางจิตวิทยาการวัดผลของการทดสอบงอข้อศอก 30 วินาทีของผู้สูงอายุในชุมชน
| หัวหน้าโครงการ น.ส.รุ่งทิวา กันทะอินทร์

60,000
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั โดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
2. โครงการวิจัยเรื่อง “ความน่าเชื่อถือแบบวัดซ้ําของการทดสอบการทรงตัวด้วย Sway meter ในเด็ก
ปกติและเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ช่วงอายุระหว่าง 7-12 ปี” | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อริสา ปาระมียอง
3. อุปกรณ์ประดิษฐ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว
4. การประเมินอาการปวดโดยใช้แผนภาพดิจิตอลในผู้ที่มีอากาปวดศีรษะที่มีสาเหตุจากกระดูกสันหลัง
ส่วนคอ ไมเกรน และความเครียด | หัวหน้าโครงการ อ.เสาวลักษณ์ เดชะ
5. ความเร็วเชิงมุมของข้อต่อแต่ละระยางค์ในการเดินปกติของช้างท่องเที่ยว
| หัวหน้าโครงการ น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล
6. การสํารวจการมีกิจกรรมทางกายของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2558 | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อารยา ญาณกาย
7. การประเมินอาการปวดโดยใช้แผนภาพดิจิตอลในผู้ที่มีอากาปวดศีรษะที่มีสาเหตุจากกระดูก สันหลัง
ส่วนคอ ไมเกรน และความเครียด | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
8. การสํารวจการเสพติดสมาร์ทโฟนและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาร์ท
โฟน และท่าทาส่วนบนของร่างกายในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
9. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามการนอนหลับในเด็ก ฉบับภาษาไทย
เพื่อคัดกรองกรองความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับในเด็ก และวัยรุ่นที่มีน้ําหนักเกิน และ
อ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
10. ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความเร่งบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสําหรับการประเมินการเดินใน
ผู้สูงอายุ | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

งบประมาณ
48,796
60,000
60,000
55,000
10,000
60,000
60,000
60,000

52,300

5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 245,600 บาท
55,600

1. การตรวจหาแอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา
2. ความเป็นพิษของเปปไทด์ชนิดต่างๆ ต่อเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด U397
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
3. เหตุผลในการเลือกเรียนของนักศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | หัวหน้าโครงการ นางสาว เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์
4. การศึกษาเชื้อมัยโคแบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรค และเชื้อรา ปนเปื้นในบรรยากาศ และอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล ในโรงคัดแยกเหรียญกษาปณ์และธนบัตรไทย | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ
5. การพัฒนาวิธีการสําหรับการตรวจพิสูจน์เชื้อ Strptococcus suis serotypes 2 และ 14 ที่รวดเร็ว
ด้วยวิธี multiplex Polymerase Chain Reaction | หัวหน้าโครงการ นางสาวรัชฎาพร อุดปวน

60,000
10,000
60,000
60,000

ภาควิชารังสีเทคนิค

3 โครงการ เป็นทุนวิจยั 141,000 บาท
1..ซอฟแวร์การออกแบบวัสดุกําบังรังสีโดยใช้ฐานข้อมูลจากวิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล
60,000
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชญานิษฐ์ จําปี
2. การประมวลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพื่อช่วยคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคด
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
3. การพัฒนาแก้วแลนทาไนด์แคลเซียมซิลิโกบอเรตเพื่อใช้ในการกําบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

21,000
60,000
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั โดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 134,255 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสม แอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย
Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ”
| นส.มัลลิกา วรรณมะกอก อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาโปรติโอมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่ดื้อยา”
| ชัญญานุช ภู่ทิม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการแสดงออกของยีนอาร์วี 0559 ซี และ อาร์วี 0560 ซี ในเชื้อไมโค
แบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสดื้อยา” | นส.รติกร แกมเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การตรวจหาแอนตินิวเคลียร์ แอนติบอดี และค่าร้อยละของเซลล์ทีเร็กกิวลาทอรีและ
ทีเฮสเปอร์ 17 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี”
| นส. กัญญาณี พรหมสวรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันและเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินต่อการแสดงออกของ
โปรตีนวิล์มทูเมอร์1 ในเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว”
| นาย ปวเรศ ปัญญาใจ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของสารสกัดจากอกสารภี (Mammea siamensis) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวและการแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 เบรคพอยท์คลัสเตอร์รีเจียน/อะเบลซัมและฟิมส์
ไลด์ไทโรซีนไคแนส” | นส.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา สังฆรักษ์

ภาควิชารังสีเทคนิค

10,042
4,213
30,000
30,000
30,000

1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 45,000 บาท

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาแก้วเรืองแสงแบบใหม่จากแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตเจือด้วยแลน
ทาไนด์ไอออน” | นส.ศิริประภา แก้วแจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์

ภาควิชากิจกรรมบําบัด

30,000

45,000

8 โครงการ เป็นทุนวิจัย 106,168 บาท

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การรับรู้สมรรถนะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบําบัดไทย”
| นส.อัญชิสา วงศ์ภูวรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร์ สโนว์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินและบําบัดความบกพร่องของกลยุทธ์การประมวลผลข้อมูลในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ PRPP System of Task Analysis”
| นส.สุธินันท์ จันทรอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมบําบัดและรูปแบบการจัดการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนสมาธิสั้นที่มี
ความบกพร่องด้านทักษะการทํางานขั้นสูงของสมองในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”
| นส.นภาลัย ชัยมะหา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการอารมณ์โกรธตามแนววิปัสสนากรรมฐานสําหรับ
ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่”
| นส. ฝนทิพย์ คงบุญแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.เทียม ศรีคําจักร
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของเครื่องมือทดสอบการ
ทํางานของแขนและมือข้างอ่อนแรงในผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกฉบับภาษาไทย”
| นส.เพียงรวี ปิงเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รอ.พิศักดิ์ ชินชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านความสุขในการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน” | นส.ยุพดีธัญญ ศรีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิไลวรรณ มณีจักร์ สโนว์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความตรงตามเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมของแบบวัดการประมวลผลประสาทความรู้สึก
สําหรับเด็กไทย อายุ 5–12 ปี” | นาย แบงค์ เทียนประทีป อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชรวุธ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของอุปกรณ์ดามมือต้นทุนต่ําชนิดไดนามิกแบบแนวแรงดึงต่ําต่อความสามารถใน
การทํางานของมือในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทเรเดียน”
| นาย ศิริราช บุญฉัตรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา

2,200
4,183
25,000
15,100
2,791
19,815
10,000
27,079
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั โดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
ภาควิชากายภาพบําบัด
2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 63,166 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงต่อการล้าของ
กล้ามเนื้อ Quadriceps Frmoris ในคนที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
| นส. กิติมา รงค์สวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนภินันท์ชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบความบกพร่องของการทรงตัวขณะยืนระหว่างผู้ที่มีอาการปวดศีรษะที่
มีสาเหตุมาจากกระดูสันหลังส่วสคนและผู้ที่เป็นไมเกรน”
| นส.มัลลิกา วรรณมะกอก อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

28,627

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 202,000 บาท

ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจในกลุ่มประชากรไทย
ภาคเหนือ | อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
คุณภาพน้ําดื่มทางจุลชีววิทยากรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน | อาจารย์ ประพัณฐ์ หลวงสุข
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน
| อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน

ภาควิชารังสีเทคนิค

34,539

100,000

3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 230,000 บาท

การประเมินภาวะกระดูกพรุนในประชากรจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน | ผศ.ดร. ธาริกา ธรรมวิจิตร
ความสัมพันธ์ของความผิดปกติที่พบจากภาพรังสีทรวงอกกับปัจจัยเสี่ยงของประชากรในงานบริการ
วิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อาจารย์ ดรง สมพงษ์ ศรีบุรี
การประเมินภาวะฟันตกกระในประชากรเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน | รศ.ดร. สุชาติ โกทันย์

ภาควิชากิจกรรมบําบัด

90,000
70,000
70,000

3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 203,000 บาท

ความสามารถด้านการทํากิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้พิการจากโรค
หลอดเลือดสมองที่อาศัยในเขตที่มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและในเขตที่ไม่มีศูนย์
| ผศ.รอ.ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
โปรแกรมฝึกความจําและความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุทีสงสัยว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน :ดําเนินโครงการโดยอาสาสมัครสาธารณสุข | ผศ.ดร. พีรยา มั่นเขตวิทย์
ความสามารถของการรับรู้ทางสายตาของเด็กวัยเรียนที่อาศัยในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
| ผศ.ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ

ภาควิชากายภาพบําบัด

50,000
52,000

54,100
98,900
50,000

1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 65,000 บาท

การเปรียบเทียบสุขภาวะปอดในเด็กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนและขณะประสบปัญหา
หมอกควัน | อาจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์

65,000
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งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ
ชื่อโครงการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รุ่นที่ 15 (นักศึกษา น.ส.สายจิตต์ คุ้มเมือง)
บทบาทของเวอร์ซิแคนที่เกีย่ วข้องกับสัญญาณ
การอักเสบในโรคเข่าข้อเสื่อม
การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโมเลกุล
ที่ทํางานร่วมกับโมเลกุล CD99 เพื่อใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์สําหรับการบําบัดโรคทาง
ภูมิคุ้มกันและเนื้องอก
การผลิต RNA aptamers ชนิดทนต่อ
nuclease ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย
Mycobacterium avium
Prospective study of Lopinarvir based
ART for HIV Infected ChildreN Globally
(LIVING study)
การทดสอบความปลอดภัยในการใช้โปรตีนซิงค์
ฟิงเกอร์ และโปรตีนแองไครินสําหรับยีนบําบัด
ในเซลล์ต้นกําเนิด

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

(สกว.+ มช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

อ.ดร.กันยามาส ชูชีพ
ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

สกว.
นักวิจัยรุ่นใหม่

งบประมาณ
หมายเหตุ
29 โครงการ เป็นทุนวิจัย 37,191,617 บาท
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)
240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557 - มิย.2559)
งบประมาณรวม 480,000.-บาท

สกว.
นักวิจัยรุ่นใหม่

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

อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
DR.Tim Cressey

สกว.
นักวิจัยรุ่นใหม่

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

ทุนจาก DNDi
ประเทศวิสเซอร์แลนด์

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

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวทช.

1,425,000 ระยะเวลา 1 ปี (กพ.2558 - มค.2559)
งบประมาณรวม 1,900,000 บาท
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หัวหน้าโครงการ
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

แหล่งทุน
สวทช. (สวรส.)

การศึกษาเชิงลึกระดับโมเลกุลของแองไคริน 1
ดี 4 เพื่อทราบกลไกการรบกวนการประกอบ
อนุภาคของ เอชไอวี-1
บทบาทของ Protein kinase C substrate
80K-H [Homo sapiens] (PRKCSH) ในการ
ควบคุมคุณลักษณะของเซลล์มะเร็ง และการ
ตายแบบ apoptosis และ autophagy :
ศักยภาพในการเป็น synthetic lethal gene
ต่อ p53
โครงการวิจัย ANRS12333 เรื่อง “Analysis of
antiretroviral-drug resistance among HIVinfected individuals initiating first-line
antiretroviral therapy in Burkina Faso,
Cameroon, Ivory Coast, Mali, Senegal,
Togo, Thailand and Vietnam”

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

สกว.วุฒเิ มธีวิจยั

ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่

สกว.เมธีวิจัย

125,000 ระยะเวลา 3 ปี (กค.2558 - มิย.2561)
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท

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

ANRS ประเทศฝรั่งเศส

496,527 มิย.2557- พค.2560
งบประมาณรวม 797,596.96 บาท

ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. วัชระ กสิณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
ฤกษ์
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว,
พวอ. ป. โท
ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

งบประมาณ
หมายเหตุ
950,000 ระยะเวลา 2 ปี (กพ.2557 -มค.2559)
งบประมาณรวม 2,850,000 บาท
113,220 1 ตค. 2558 - 30 กย.2559
งบประมาณรวม 113,220 บาท
66,667 สกว. พวอ. ปี 57 ระยะเวลา 18 เดือน
(สค.57-มค.59) งบประมาณรวม 300,000
บาท
277,776 ระยะเวลา 3 ปี (มิย.2558 - มิย.2561)
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาวิธีการใหม่สําหรับตรวจหาแอคติวิตี้
ของเอนไซม์โปรตีนเอส และอินทิเกรส ของเอช
ไอวี-1 เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา
และการค้นหายาใหม่
ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศนู ย์วิจัย
เทคโนโลยีชีวการแพทย์ มช.
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพรอพอลิสในนา
โนพา ติเคิลต่อการลุกลามของเชื้อแคนดิดา

41

ชื่อโครงการ
การพัฒนาชุดตรวจสอบระดับอุตสาหกรรมเพือ่
ตรวจการทํางานของ protease และ
integrase ของเชื้อไวรัสโดยเทคนิค
Immunochromatographic Strip Test และ
real time PCR
การประยุกต์ใช้โมเลกุลพิเศษ designed zinc
finger protein ในการป้องกันการเกิด HIV-1
latency โดยใช้หนูทดลองชนิด BLT เป็นโมเดล
ทุนสนับสนุนตามสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยกรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่
เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแถบ
Immunochromatographic (IC) Strip test
ประจําปี 2559
การศึกษาความไวต่อยาต้านเชือ้ ราและ
ความสามารถในการสร้างแผ่นชีวภาพของเชื้อ
ในกลุ่ม Canida parapsilosis complex
Combinatorial triple early step anti-HIV
gene hematopoietic stem cell gene
therapy
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM
ต่อการสร้างสมดุลและการกระตุ้นการทํางาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน

หัวหน้าโครงการ
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
น.ส.วีรญา ทองคํา

แหล่งทุน
ทุน พวอ.(สกว.)

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
นายสุทธิ์พริ ัชย์ มูลเมือง

ทุน คปก.
รุ่นที่ 17

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

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ
กสิณฤกษ์

บ.ไอเมด
ลาบอราทอรี่ จํากัด

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

อ. ดร. กัญญา ปรีชาศุทธิ์

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
UCLA AIDS

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

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ บ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์
ฤกษ์
จํากัด (มหาชน)

งบประมาณ
หมายเหตุ
95,445 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2558- กค.2561)
งบประมาณรวม 1,718,000 บาท

1,627,083 1 พ.ย. 2558-30 พ.ย. 2559
50,000 US หรือ 1,775,000 บาท
5,583,600 ระยะเวลา 1 ปี (มค.- ธค.2558)
งบประมาณรวม 5,583,000 บาท
บันทึกข้อตกลง (ต่อเนือ่ ง) ปีที่ 3
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพรอพอลิสใน
การต้านเชื้อ Cryptococcus neoformans
และการปรับระบบภูมิคุ้มกัน
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)
Research Subaward Agreement
“Maternal Antiviral Prophylaxis to
Prevent Perinatal Transmission of
Hepatitis B Virus in Thailand (iTAP)”
โครงการวิจัย เรือ่ ง “Expanding Access to
HIV Testing and Counselling for Thai and
non-Thai High-Risk populations in the
Public Health System” (HTC project)
โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “NICHD
International and Domestic Pediatric
and Maternal HIV Studies Coordinating
Center”
Validation of an inexpensive and
automated molecular test for the
monitoring of hepatitis B virus infection
in Africa and South-East Asia
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หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว

แหล่งทุน
พวอ. ป. เอก

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
DR.Tim Cressey

PENTA Foundation
ประเทศอิตาลี

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

NICHD ประเทศ
สหรัฐอเมริกาผ่าน Institut
de recherche pour le
développement (IRD)
กองทุนโลกเพือ่ ต่อสู้โรคเอดส์
วัณโรค และมาลาเรีย

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

Dr. Gonzague Jourdain
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี

Institut de recherche
pour le développement
(IRD) ประเทศฝรั่งเศส

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

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

ANRS ประเทศฝรั่งเศส

Dr. Gonzague Jourdain
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี

งบประมาณ
หมายเหตุ
381,778 (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2562)
งบประมาณรวม 1,718,000 บาท
354,926 ระยะเวลา 2 ปี (พค.2557 –ธค. 2559)
รวมงบประมาณ 916,892.89

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

56,285 ระยะเวลา 1 ปี (มิย. 2558 – กค. 2559)
รวมงบประมาณ 67,542.06
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ชื่อโครงการ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ
ฤกษ์
น.ส.นุชจิรา ตาเขียว
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี และ
Dr. Gonzague Jourdain

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 firstline or switching to second-line ART
Data Management, Biostatistic and
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี และ
Monitoring Services to support the open Dr. Gonzague Jourdain
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

แหล่งทุน

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

ทุนจาก PENTA
Foundation ประเทศอิตาลี

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

ทุนจาก DNDi ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

2,507,850 ระยะเวลา 3 ปี (กค.2559 - มิย.2562)
งบประมาณรวม 30,094,200 บาท

ทุน คปก.
รุ่นที่ 17
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ชื่อโครงการ
การหาเปปไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่จากพืช
ตระกูลถัว่ และงาและการประเมินประสิทธิภาพ
ในการยับยัง้ เชือ้ จุลชีพที่ผิวหนังมนุษย์โดยผสม
กับพลาสเตอร์ไฮโดรเจล
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการควบคุมการทํางาน
ของระบบภูมิคุ้มกันและการพัฒนาชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค
ภาควิชารังสีเทคนิค
Evaluation of Cardiovascular
Complications Using Echocardiography
and Magnetic Resonance Imaging in
Pediatric Patients with Transfusiondependent Thalassemia in Northern
Thailand
การศึกษาผลกระทบของรังสีปริมาณต่ําทีใ่ ช้ใน
การวินจิ ฉัยโรคต่อเซลล์ลิมโฟไซด์มนุษย์
การพัฒนาสารที่ใช้สร้างภาพเซลล์มะเร็งตับ
อย่างจําเพาะเจาะจงด้วยเทคนิคการสร้างภาพ
ทางการแพทย์ตา่ งๆ ที่ปราศจากรังสีก่อไอออน
การพัฒนาสารประกอบเหล็ก-คาทีชีนเป็นสาร
เทอราโนสติกในการสร้างภาพด้วย
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับโรคมะเร็งตับ
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หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต

แหล่งทุน
ทุน พวอ.ปริญญาเอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณ ทุน สกว.เมธีวจิ ยั อาวุโส
ฤกษ์
รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์
รศ.พญ.พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญขวัญ
อ.ดร.สุวทิ ย์ แซ่โค้ว
ผศ.พญ.ประไพ เดชคํารณ
อ.นพ.กานต์ เวชอภิกุล
ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
อ.ดร.มนตรี ตัง้ ใจ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สกว.

อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรน์

สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่

อ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
ผศ.ดร.มนตรี ตัง้ ใจ
อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรน์

วช.มุ่งเป้า

สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่

งบประมาณ
หมายเหตุ
105,444 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2559 - กค.2562)
งบประมาณรวม 1,898,000 บาท
416,667 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2559 - กค.2562)
งบประมาณรวม 7,500,000 บาท
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,122,000 บาท
400,000 ระยะเวลา 3 ปี
(1 กค. 2556 - 30 มิย. 2559)
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท

240,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2557-มิย.2559)
งบประมาณรวม 480,000.-บาท
100,000 ระยะเวลา 2 ปี (มิย.2558-พค.2560)
งบประมาณรวม 600,000.-บาท
915,750 กค.2558 - มิย.2559
งบประมาณรวม 1,221,000 บาท
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ชื่อโครงการ
การคัดแยกความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์พืชจาก
การสร้างภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ พลังงานต่ํา

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
ผศ.ดร.มนตรี ตัง้ ใจ

การพัฒนาวัสดุโมเลกุลาร์นาโนของเหล็ก-แทน
นิกเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
การหามาตรฐานของเครื่องมือการสั่นพ้องและ
การแปรเสียงสําหรับเด็กเพดานโหว่

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

คุณเบญจมาศ พระธานี,
คุณกัลยาณี มกราภิรมย์,
คุณดวงมน วงศ์จันทร์แดง,
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
Survey of Seasonal life rhythm:
Hataichanok Apikomonkon,
Difference of Lifestyle and effect of cold ผศ.จีรานันท์ กิฟฟิลส์,
district weather for patient with total
Naruemol Singha-Dong, Yu
hip arthroplasty: development of
Kume, Sachiko Makabe,
copping tool
Takashi Ishikawa, Megumi
Tsugaruya
ภาควิชากายภาพบําบัด
การวิจัยแบบสุ่มเพื่อศึกษาผลของการออกกําลัง ผศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
กายแบบไทซี่เป็นเวลา 6 เดือนต่อการรับรู้ความ
เข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพในเลือดในผู้ที่มีความบกพร่องของการ
รับรู้ความเข้าใจเล็กน้อย

แหล่งทุน
บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ
(เอส.อี.เอเซีย) จํากัด (HGR)

งบประมาณ
หมายเหตุ
60,000 ระยะเวลา 1 ปี (2559)
เมย. 2558 – กค.2559
งบประมาณรวม 60,000 บาท
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
406,250 พค.2559 - เมย.2560
(วช.)
งบประมาณรวม 975,000 บาท
2 โครงการ เป็นทุนวิจัย 1,442,730 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
411,570 ระยะเวลา 3.5 ปี (ม.ค.2559 - มิ.ย.2562)
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รวมงบประมาณ 1,920,680 บาท
(สวทช.)
Japan Society for the
Promotion of Science
(Akita Uni.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.)

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

5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,910,150 บาท
400,000 ระยะเวลา 3 ปี (2556-2559)
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท
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ชื่อโครงการ
การพัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพ
ทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันที่สัมพันธ์ตอ่
ความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวสําหรับผู้สูงอายุไทย

หัวหน้าโครงการ
นายแพทย์ศักดิช์ ัย ถิรวิทยาคม,
คุณสุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ,
ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล,
ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์,
คุณศศิภา จินาจิ้น, คุณกรชนก วุฒิ
สมวงค์กุล, คุณบุษย์ณกมล เรืองรัก
เรียน
กระบวนการพัฒนาระบบอุปกรณ์ติดตามการลง ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กจิ
น้ําหนักชนิดพกพาสําหรับผู้ป่วยที่จํากัดการลง ผศ.ดร.อุบล พิรณ
ุ สาร
น้ําหนัก
คุณบุญฤทธิ์ คิดหงัน
การสํารวจกิจกรรมทางกายในเด้กและเยาวชน ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,
ไทย (6-12 ปี) พ.ศ. 2558
อ. อารยา ญาณกาย,น.ส. ปรียา
พัชร
ใสแสง,และทีมวิจัยจาก สสส.
Design, production and evaluation for
รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ,
effectiveness of an innovative herbal
ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,
hot pack-therapeutic exercise lumbar
Dr. Leonard Joseph,
support in treatment of chronic back
pain

แหล่งทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

งบประมาณ
หมายเหตุ
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)

มช. และ ม.ฟาร์อีสเทอร์น

130,000 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
งบประมาณรวม 260,000 บาท

สสส. และ The University
of Western Australia

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

พวอ. ป. เอก

(1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2564)
496,400 งบประมาณรวม 2,482,000 บาท
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปี 2559 มีผลงานเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 134 เรือ่ ง (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559) จําแนกเป็น
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 106 เรื่อง
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 28 เรื่อง
3) ผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 21 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 42
เรื่อง
4) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล จํานวน 73 เรื่อง
5) บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2559 จํานวน 189 ครั้ง
ทั้งนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกต์ใช้
งานในหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ จํานวน 23 เรื่อง ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

1

ภาวะหกล้มและความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุทเี่ จริญสติ
การสร้างเครือ่ งมือดูดอากาศในบรรยากาศมา
สัมผัสกับเซลล์เยื่อบุผิวปอดมนุษย์โดยตรงเพื่อใช้
ในการศึกษาความเป็นพิษของอากาศในจังหวัด
เชียงใหม่
Validation of Thai versions of the Neck
Disability Index and Neck Pain and
Disability Scale in Patients with neck pain
Validation of Thai versions of the Neck
Disability Index and Neck Pain and
Disability Scale in Patients with neck pain
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร
แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ําหนักออกกําลังกาย
แผ่นประคบร้อนสุขภาพที่มีส่วนผสมของวัสดุดิน
เผาและทราย
วีดีทัศน์การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับ
วัยเข้าสู่ผู้สูงอายุ
คู่มือยืดสายคลายเส้น
วีดีทัศน์การยืดกล้ามเนื้อสําหรับวัยก่อนสูงอายุ
ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป
Prophylactic Effects of Sauna on
Delayed-Onset Muscle Sorness of the
Wrist Extensors

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม
ไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 มี.ค.2559
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพะเยา
29 ก.พ.2559

รพ.เลิดสิน

18 มี.ค.2559

รพ.เสมา
จ.พระนครศรีอยุธยา

8 มี.ค.2559

รพ.เสริมงาม
รพ.เสริมงาม
รพ.เสริมงาม

9 มี.ค.2559
9 มี.ค.2559
9 มี.ค.2559

รพ.เสริมงาม

9 มี.ค.2559

รพ.เสริมงาม
รพ.เสริมงาม

9 มี.ค.2559
9 มี.ค.2559

รพ.เสริมงาม

9 มี.ค.2559
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ลําดับ
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อผลงานวิจัย

หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม
ไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์
Effect of Therapeutic Sequence of Hot รพ.เสริมงาม
9 มี.ค.2559
Pack and Ultrasound on Physiological
Response Over Trigger Point of Upper
Trapezius
Improvements in tissue blood flow and รพ.เสริมงาม
9 มี.ค.2559
lumbopelvic stability after lumbopelvic
core stabilization training in patients with
chronic non-specific low back pain
Changes in Transversus Abdominis รพ.เสริมงาม
9 มี.ค.2559
Muscle Thickness after Lumbo-Pelvic
Core Stabilization Training among
Chronic Low Back Pain Individuals
Pattern of changes in local and global รพ.เสริมงาม
9 มี.ค.2559
muscle thickness among individuals with
sacroiliac joint dysfunction
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพีค็อก
คณะพยาบาลศาสตร์
24 มี.ค.2559
(ฉบับภาษาไทย) : ความเที่ยงและความเชื่อมั่น มหาวิทยาลัยมหิดล
ชุดฝึกความคิดความเข้าใจที่บา้ น
(Home- รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
2 พ.ค.2559
based Cognitive Training Kit)
เครื่องมือประเมินการรับรู้และความรู้ความเข้าใจ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
2 พ.ค.2559
สําหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual
Test: Thai-CPT)
การวัดสมรรถภาพทางกายสําหรับผู้สูงอายุ :
สํานักงานพัฒนาสังคมและ 23 เม.ย.2559
senior fitness tests
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม่
ชุดคัดกรอง Seven-Minutes Screen (7 MS) สํานักงานพัฒนาสังคมและ 23 เม.ย.2559
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม่
โปรแกรมฝึกทักษะด้านความคิดความเข้าใจ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ 23 เม.ย.2559
สําหรับผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาระสมองเสื่อมที่
ความมั่นคงของมนุษย
อาศัยอยู่ในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมฝึกสมองส่งเสริมความคิดความจํา
สํานักงานพัฒนาสังคมและ 23 เม.ย.2559
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม่
วิธีเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะปรางและการบ่งชี้ บ.เอ็มเอสเอ็น เนเจอร์
6 มิ.ย.2559
โมเลกุลสําคัญของสารสกัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โซลูชั่น จํากัด
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ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดปี ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์วิจยั และหน่วยวิจัยประจําคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Biomedical Technology Research center)
 ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและวินิจฉัย (The Center of Biomolecular Therapy and
Diagnostic)
 หน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)
 หน่วยวิจยั โลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research
Center)
 ศูนย์วิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for
Molecular Imaging: CEMI)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่ายทางการแพทย์ (The Center of Medical Imaging and PACS)
 หน่วยวิจยั พฤฒาวิทยาและสุขภาพผู้สูงอายุ (Gerontology and Elderly Health Research Unit)
 หน่วยวิจยั ด้านมะเร็ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (AMS Cancer Research Unit)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนํา”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Writing Research
Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้ประสบความสําเร็จ”
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกโครงการ ได้รับการรับรองเชิงจริยธรรมโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ที่พิจารณาภายใต้มาตรฐานระดับประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินการ
เป็นสถาบันแรกของประเทศจาก National Ethics Committee Accreditation System in Thailand
(NECAST)
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารคณะฯ
หัวหน้าภาควิชาฯคณาจารย์นกั วิจัยของคณะฯ และ
นักวิจัยของ PHPT เพื่อการดําเนินงานความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยระยะที่ 3 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2564) ระหว่างคณะฯ
ร่วมกับโครงการ PHPT วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ
คณะเทคนิคการแพทย์

50

การจัดประชุมเยี่ยมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการ
แพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อหารือความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) โดยมีคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ และผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมด้วย
วันที่ 16 กันยายน 2559
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพและการให้บริการวิชาการดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสนําความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพออกให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพ การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทางเทคนิค
การแพทย์รว่ มกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นําความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์จําแนกตามสาขาวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการงานวิจัย
เพื่อบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี "บริการชุมชนแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้รับเงินอุดหนุนด้านบริการวิชาการแก่สงั คม เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการ และให้บริการบนฐาน
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (USR) ทั้งจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดิน
วงเงิน 7,414,800.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 1,500,000.-บาท
1) อุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน รหัสโครงการ 59233248936D000 จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2) อุดหนุนการเสริมสร้างความสุขสมบูรณ์ด้านสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการจัดการศึกษากระบวนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ 59233248936E000 จํานวน
เงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการต่อเนื่อง ปี 2556 - 2560 จํานวน 5
โครงการ งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 1,028.800.-บาท
1. โครงการตรวจหาเชื้อก่อโรคจากน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกลุ เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา และการตรวจคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยาจากน้ําดื่มในชุมชนอําเภอแม่แจ่ม รหัสโครงการ .
56769961C140118
งบประมาณ 100,000.- บาท
2. โครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัส
โครงการ 56769961C140119 งบประมาณ 65,600.- บาท
3.
โครงการภาวะพัฒนาการเด็ก ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสโครงการ
56769961C140120 งบประมาณ 163,200. บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพื่อวางแผนการดูแลระยะยาวภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน
รหัสโครงการ 56769961C140121 งบประมาณ 350,000.- บาท
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพื่อวางแผนกิจกรรมทางกายภาพระยะยาวในผู้สูงอายุ
ชาวเขา รหัสโครงการ 56769961C140122 .งบประมาณ 350,000.- บาท
งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 3
โครงการ จํานวนเงิน 4,886,000.-บาท
1. ชุดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยรังสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูล สุขภาวะช่องทรวงอก ภาวะ
กระดูกพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค 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 ดังนี้
1.1 การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์ววิ จ.เชียงใหม่
โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ “Health Personnel Training in
Disease Surveillance” โดยการสนับสนุนจากเครือข่าย Thailand One-Health
University Network (THOHUN) และ United State Agency for International
Development (USAID) สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ในด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่
การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรือ่ ง “Recent Advance, Clinical Significance
and Common Pitfalls in Liver Function Tests”
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 8
เรื่อง “การแก้ไขปัญหางานประจําวันในงานบริการโลหิต” ณ สํานักบริการวิชาการ
และห้องปฏิบัติการ (ชั้น 5) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาพิเษก เข้าศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สาขารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน "หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพ
ระบบดิจิตอล"
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่
การอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน
และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู เรือ่ ง “การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดขี องผู้สูงวัย” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

วันที่
25 - 27 พฤศจิกายน 2558
1 สิงหาคม – 9 กันยายน
2559

25 - 27 พฤศจิกายน 2558
10-12 กุมภาพันธ์ 2559
27 – 29 กรกฎาคม 2559

25 - 27 พฤศจิกายน 2558
18 กุมภาพันธ์ 2559
3 พฤษภาคม 2559
25 - 27 พฤศจิกายน 2558
15-17 กุมภาพันธ์ 2559
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบําบัด
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนวิว จ.เชียงใหม่
การอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชน
และบุคลากรด้านงานเวชกรรมฟื้นฟู เรือ่ ง “การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ
แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดขี องผู้สูงวัย” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียและระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก
งานประชุมอบรม "แนวทางการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 19011
(Guidelines for Quality Management System Auditing)" ประกอบด้วย
อาจารย์จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาล
มหาราช และนักเทคนิคการแพทย์จากคลินิคเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
ของภาควิชา ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
1.2 การให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ บําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสร้างส้วม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุาดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภอ
อมก๋อยตามแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี การแจกเครื่องกันหนาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานประชากร บ้านอู
ตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการตรวจหาเชื้อก่อโรคจากน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และการตรวจคุณภาพน้าํ ทางจุลชีววิทยา
จากน้ําดื่มในชุมชนอําเภอแม่แจ่ม
โครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการภาวะพัฒนาการเด็ก ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพือ่ วางแผนการดูแลระยะยาว
ภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัด เพื่อวางแผนกิจกรรมทางกายภาพ
ระยะยาวในผู้สงู อายุชาวเขา

วันที่
25 - 27 พฤศจิกายน 2558
15-17 กุมภาพันธ์ 2559

26 กุมภาพันธ์ 2559
1 มีนาคม 2559

วันที่
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2558 – กันยายน
2563
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปีตุลาคม
2558 – กันยายน 2563
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2560
โครงการต่อเนือ่ ง 5 ปี
ตุลาคม 2556 กันยายน 2560
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กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
ชุดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยรังสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูล สุข
ภาวะช่องทรวงอก ภาวะกระดูกพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนาวิชาชีพรังสี
เทคนิค พื้นที่อาํ เภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการสร้างส้วมซึมประจําบ้านร่วมกับชุมชน พื้นที่อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสภาวะของนักเรียน
ในพื้นที่อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2559 ณ เทศบาลตําบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ณ ทต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ณ เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2559 ณ อบต.แม่ก๊ะ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2559 ณ เทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพง จ.
เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 6/2559 เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 7/2559 โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่สู่สากล ในงาน LANNA EXPO 2016 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 7/2559 ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ. เมือง จ.
ลําพูน
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 8/2559 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า
เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 9/2559 ณ เทศบาลตําบลหนองควาย อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

วันที่
ตุลาคม - กันยายน 2559
ตุลาคม - กันยายน 2559
ตุลาคม - กันยายน 2559
21 พฤศจิกายน 2558
12 ธันวาคม 2558
16 มกราคม 2559
20 กุมภาพันธ์ 2559
26 มีนาคม 2559
29 มิถุนายน 2559
2 กรกฎาคม 2559
9 กรกฎาคม 2559
12 สิงหาคม 2559
20 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
วันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2558
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์
ประจําปี 2558 เนื่องในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบสถาปนา 40 ปี คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 จังหวัดเชียงใหม่
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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
กาญจนาพิเษก
เข้าศึกษาดูงาน สาขารังสีเทคนิค
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ 7 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.วาสนา ศิริ
รังษี คณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์
จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โครงการ
อบรมระยะสั้น 4 เดือน "หลักสูตรความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบ
ดิจิตอล" โดย ภาควิชารังสีเทคนิค ณ
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์
วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 โครงการ
อบรมเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การจัดการและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรม
ฟื้นฟูในทศวรรษหน้า”
โดย ภาควิชากายภาพบําบัด รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
วันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 โครงการ
อบรมเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การจัดการและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรม
ฟื้นฟูในทศวรรษหน้า” โดย ภาควิชา
กายภาพบําบัด รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดวง
ตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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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
ห้องปฏิบัตกิ าร”
ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 : คณะ
อาจารย์ และนักเรียนแพทย์ จาก
ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ศูนย์บริการฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559: การอบรมให้
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
วิทยากรโดย ผศ.ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี ณ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฯได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
บริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุค
ใหม่ ครัง้ ที่ 2 "
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการฯ
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาพชุมชน
ความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถึง 13
พฤษภาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ณ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้รับมอบ
อํานาจจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศบาล
ตําบลสันกลาง อ. สันกําแพง จ.
เชียงใหม่
2. นายเจริญ โนภีระ นายกเทศบาล
ตําบลหนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่
3. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศบาลตําบล
หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่
วันที่ 16 มกราคม 2559 : กิจกรรม
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2559 ณ
เทศบาลตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน
วันที่ 19 มกราคม 2559 การลงนาม
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วย
แนวทางการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น เพื่ อ การจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ (ด้ า นสุ ข ภาพ
อนามัย) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์
กับ ศู น ย์พั ฒ นาการจั ด สวั สดิ ก ารสัง คม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กับ
หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยจํ า นวน 8
หน่ ว ยงาน
ณ ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์
พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
วันที่ 26 มีนาคม 2559 : กิจกรรมบริการ
วิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2558 ณ
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อ.สัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โครงการจัดทํา
แผนที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ศรี
บัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน โดยมี ผศ.ดร.
ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว เป็นผู้รับผิดชอบ
และสรุปข้อมูลให้แก่ชุมชนณ ณ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบัวบาน
อ.เมือง จ.ลําพูน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมกับผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนอูตูม
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
ผ้าป่าการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการ
สร้างโรงอาหารของทั้งสองโรงเรียน และ
ร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ ร่ ว มกั บ นายอํ า เภอและ
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
เชียงใหม่รวมใจเพือ่ สุขภาพประชาชน"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 : กิจกรรม
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ณ
เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.
ลําพูน
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการ “ให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะ
แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สรุ าและ
สารเสพติด” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จดั งาน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์
สุขภาพ (AMS.CSC Healthcare 2016)
หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
20 กันยายน 2559 : โครงการอบรม
ผู้ปกครอง เรื่อง “เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น”
วิทยากรโดย อ. นพ.อัศวิน นาคพงศ์
พันธ์ (อาจารย์ประจําภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงั ให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีกําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ราย 3
เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพื่อให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น

2. หนังสือคู่มอื สุขภาพประจําปี
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปี โดยรวบรวมบทความด้านการเฝ้าระวังและ
ดูแลสุขภาพจากคณาจารย์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการติดตาม
เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากสุขภาวะในชีวิตประจําวัน และจากผลการตรวจสุขภาพประจําปี
ในการจัดทําหนังสือดังกล่าวคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ บริษทั ห้างร้าน และจากผู้มีจิต
ศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการดําเนินการ
หนังสือดังกล่าวคณะจะนําแจกจ่ายแก่ประชาชนในวาระโอกาส
ต่างๆ โดยเฉพาะในการออกให้บริการวิชาการชุมชนร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ซึ่งจะออกให้บริการ
เป็นประจําทุกเดือน

3. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทํา “วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” (ISSN 0125-5347) เพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและ
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตัง้ ขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา15 (11) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังนี้
1. เพื่อให้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกอบรม
แก่บุคคลภายนอก
2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารย์ในคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทักษะและ
ประสบการณ์นสี้ ามารถนําไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง
3. การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวิจัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวมไว้
ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกิดความคล่องตัวในด้านการบริหาร
5. เพื่อให้บริการทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแก่ประชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่ประชาชนในภาคเหนือ
ตลอดจนให้บริการแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
6. การให้บริการนีจ้ ะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล
7. รายได้ส่วนหนึง่ จากการให้บริการ
จะทําให้คณะพึง่ ตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทําให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้
ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจําปี และการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (Special
test) เป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ แก่อาจารย์ทรี่ ับผิดชอบในงานนัน้ ๆ ให้มากยิง่ ขึน้ และการที่คณะเทคนิค
การแพทย์ มีหอ้ งปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen) และแหล่งเครื่องมือ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทํางานวิจัยได้มากยิ่งขึน้ ปัจจุบันศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิด
ให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิกและ 1 ศูนย์บริการพิเศษ ได้แก่
1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยูริค
ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี เป็นต้น ตลอดจนให้บริการตรวจหา
ร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นต้น
2. คลินิกรังสีเทคนิค ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูก
และ เอ็มอาร์ไอ (MRI)
3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางกิจกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้ความรู้สึก
และความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวัดความเครียด การใช้กจิ กรรมฟื้นฟู รักษาคนป่วย
หรือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง
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4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟื้นฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจนการ
ช่วยเหลือคนพิการ
5. ศูนย์นวดไทย ม.ช. เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2557 เพือ่ ให้บริการนวดเพื่อการรักษาและ
การผ่อนคลายแก่ประชาชนทัว่ ไป
6. ศูนย์เวลเนสเซนเตอร์ มีโชค เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า
เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป / ประจําปี ตรวจตามคําสั่งแพทย์ คลินิกกายภาพบําบัดและบริการถ่ายภาพ
เอ็กซเรย์ทรวงอก

ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการฯ ได้มีการดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังต่อไปนี้
1. มุมมองด้านการเงิน เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากงานบริการใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ มีโชค โดยเช่าพืน้ ที่ของโครงการมีโชคพลาซ่า ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ ชั้น G มีโชคพลาซ่า และเปิดให้บริการในเดือน กุมภาพันธ์ 2559
2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน
คุณภาพและการบริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัตกิ ารของคลินิกเทคนิคการแพทย์
ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ ISO 15189 และ ISO 15190 และโปรแกรมการทดสอบความ
ชํานาญด้านการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน ได้รับการรับรอง ISO / IEC 17043
2.2 มีขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการแก้ไขความไม่พึงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนจากการสํารวจ
ความพึงพอใจผูร้ ับบริการเพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมา
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
2.6 พัฒนา Facebook ให้เป็นเครือ่ งมือสื่อสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าชมและกดชื่มชอบมากขึ้น
2.7 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของศูนย์และเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2.8 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการ เช่น
- จัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครัง้ ที่ 8 (AMS.CSC.Healthcare
8th) ประจําปี 2559 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น. ณ
ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
- สนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
การการใช้คอมพิวเตอร์" ปีงบประมาณ 2559 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 และวันอังคาร
ที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยาหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบถึงสาเหตุของโรค "ออฟฟิศ ซินโดรม"
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ (แบบให้เปล่า) ในหัวข้อ “เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น” โดยคลินิก
กิจกรรมบําบัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
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- ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ในงาน Lanna Expo2016 ใน
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ในงาน “BMEC Road Show
2015” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกรฏาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00
– 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมชีว
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทัง้ ด้านการดําเนินงานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์บริการฯให้สวยงาม สะดวก และประทับใจผูร้ ับบริการ
3.2 ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น
3.3 จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน โดยให้มกี ารประกวดโครงการในกิจกรรม
วันมหกรรมคุณภาพ (Quality Day) เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ ง
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตของพนักงาน เพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลาการให้เป็น
มืออาชีพทัง้ ด้านวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้พนักงานมีมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการทํางานเป็นทีม
โดยการจัดให้มีโครงการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
4.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีการบริการที่เป็นเลิศ
โดยยึดหลักวิธีของชาวศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก (CSC Way, Service Excellence) ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มทักษะด้านภาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับ
การทดสอบ TOEIC
โดยบุคลากรที่มีใบรับรองและมีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ทาง
ศูนย์บริการฯ กําหนด จะได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นรายเดือน
5. มุมมองด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการชุมชน เพื่อให้งานการเรียนการสอนได้
ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ และเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการ
ชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการฯ โดยผลการดําเนินงานดังนี้
5.1 สนับสนุนการออกให้บริการวิชาการชุมชนจํานวน 7 ครัง้
5.2 สนับสนุนการเรียนการสอนคณะฯ และการฝึกงานของนักศึกษา จํานวน 8 รายวิชา พร้อมทั้ง
อนุเคราะห์ให้พนักงานของศูนย์บริการฯ เป็นอาจารย์พเิ ศษในหลายรายวิชา
5.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่บุคคลภายนอกที่ปฏิบัตงิ าน
ด้านการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร
5.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ยคุ
ใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 - 23
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สรุปจํานวน (ครั้ง) ผู้รับบริกิ ารศูนย์บริกการเทคนิคการรแพทย์คลินิก ประจําปี 25559

กิจจกรรมบริการวิวิชาการของศูนย์
น บริการเทคนิคการแพทย์์คลินิก
งานพิธีเปิดดศูนย์สุขภาพเววลเนสเซ็นเตอร์ (ให้บริการเออกซเรย์โดยไม่เสี
เ ยค่าใช้จ่าย)
อบรมเชิงปปฏิบัตกิ ารเรื่อง “ทักษะและะเทคนิคที่ทันสสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อการวินนิิจฉัยทางห้องปปฏิบัตกิ าร” ครัรั้งที่ 5
โครงการ กการออกกําลังกายและฟื
ก
้นฟูรางกายด้
่
วยยางงยืดบําบัด
ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใใจ
ในงาน Lannna Expo20116
ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่สนใใจ ในงาน “BMEC Road
Show 20116”
งานศูนย์บริการเทคนิคกาารแพทย์คลินกิ รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8 (AMSS CSC
Health Caare 2015)
อบรมเชิงปปฏิบัตกิ ารให้ความรู
ว ้ เรื่อง "กการบริหารห้องงปฏิบัติการทางงการแพทย์ยคุ
ใหม่ (Moddern Medicall Laboratory Managemennt) ครั้งที่ 2
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ (แบบให้เปล่
ป า) ในหัวข้้อ “เรียนรู้ ดูแล
แ สมาธิสั้น”
โดยคลินิกกิจกรรมบําบัด

วันที่
21 มีนาคมม 2559
24 - 25 มีนนาคม 2559
พฤษภาคม 2559
30 มิถุนาย น - 6 กรกฎาคคม 2559
9 - 10 กรกกฎาคม 2559
12 สิงหาคมม 2559
19 - 23 กันนยายน 2558
20 กันยายนน 2558

การให้บริการรวิชาการในรูปแบบต่
ป
างๆ อาาทิ
จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ ง
1. ปวดหลัง
15. ไขมัน
2. ปวดเข่า
16. ไข้เลือดออก
3. ข้ออไหล่ติดแข็ง
17. แผ่นพับตรวจก่อนแต่ง
4. ปวดคอ
18. น้ําตาลในนเลือดสะสม Hb A1C
5. พังั ผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
19. โรคติดต่อทางเพศสั
อ
มพันธ์
น
6. ยืดดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง
20. สารบ่งชีมะเร็
ม้ ง
7. กาารออกกําลังกาายเพื่อเพิ่มควาามแข็งแรงของงกล้ามเนื้อลําตัว 21. ฮอร์โมนไทรอยด์
โ
8. นิ้วล็อค
22. Armeo Therapy
T
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9. การตรวจคลืน่ หัวใจ
10. ธาราบําบัด
11. การทําอัลตราซาวด์ช่องท้อง
12. เอ็กซเรย์ปอดดีอย่างไร
13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C
14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B

23. กิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม
24. คลินิกกิจกรรมบําบัด
25. พัฒนาการลูกรัก
26. สงสัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งหรือไม่
27. ภาวะสมองเสื่อม
28. เด็กที่มกี ารพกพร่องทางการเรียนรู้ LD

กิจกรรมด้านพัฒนาการบริหารและพัฒนาคุณภาพของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2559 ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก นําผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ
บริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาศึกษาดูงานที่
ศูนย์บริการฯ และ เข้าพบ ผศ.ดร.วาสนา ศิรริ ังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 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 รับมอบใบรับรองความสามารถผู้ให้บริการจัดโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายนอก
(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 เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 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 ศิริรงั ษี คณบดี ให้การ
ต้อนรับคณาจารย์ จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฯได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ ง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพือ่ การวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร
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
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-ชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้องขึ้น คือ
1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าที่
1) สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ในทุกๆ
โอกาส ทั้งโดยการดําเนินงานร่วมกันภายในคณะฯ ร่วมกับทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น
2) ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะฯ
3) กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
4) ดําเนินการเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อยประเภทใดประเภทหนึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) ดําเนินงานตามที่ผู้บริหารเสนอแนะและมอบหมาย
2. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดการสารอันตราย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ การจัดการสารอันตราย การ
อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
2) ตรวจสอบ ควบคุมให้การบริหารจัดการเป็นไปตามข้อ 1 เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้
3) ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและนักศึกษาเพื่อร่วมกันอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการทั้งสองชุดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับภารกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทําบุญตักบาตรในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน อบรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา รดน้ําดําหัวผูอ้ าวุโส กิจกรรมรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน โครงการปัน่ ลด(โลก)
ร้อน เป็นต้น

ภาพแสดงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 :
กิจกรรม "สืบสานประเพณี สีสนั วิถีไทย งาน
มหกรรมวันลอยกระทงคณะเทคนิคการแพทย์"
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 :
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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วันที่ 25 ธันวาคม 2558 :
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :
พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิค
การแพทย์ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12
ชั้น

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

วันที่ 22 เมษายน 2559 :
พิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส

วันที่ 22 เมษายน 2559 :
พิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้
อาวุโส
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วันที่ 9 มิถุนายน 2559 :
ร่วมพิธที ําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
ประจําปี 2559 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 :
ถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2559 ณ วัดถ้ําตับเตา
อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 :
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ
วันที่ 18 กันยายน 2559:
งานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจําปี 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559:
วางพวงมาลาเนือ่ งในวันมหิดล ประจําปี 2559
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
ประกวดกระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2558
การประกวดส้มตํา เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2558
เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เพือ่ นําไป
ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พิธีทําบุญหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558
โครงการจักรยานสัญญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2
พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และงานเลี้ยงสังสรรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12
กิจกรรมขบวนแห่วันสงกรานต์
ร่วมพิธดี ําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส
ร่วมพิธดี ําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2559 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
โครงการ สัญจรไหว้พระทําบุญถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจําปี 2559
โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปี 2558
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์
โครงการงานต้อนรับปีใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักคณะเทคนิคการแพทย์
ปีการศึกษา 2558
การประกวด “กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กิจกรรม มอบป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste”
การตรวจประเมินการทํางานตูช้ ิวนิรภัย
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นทีร่ อบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day”
กิจกรรม Big Cleaning Day สํานักงานเลขานุการคณะ
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่จัดกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2558
23 พฤศจิกายน 2558
31 ตุลาคม 2558
4 ธันวาคม 2558
10 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558
13 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
20 พฤษภาคม 2559
9. มิถุนายน 2559
29 มิถุนายน 2559
13 กรกฎาคม 2559
5 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2559
วันที่จัดกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ 2559
9 ธันวาคม 2558
14 ธันวาคม 2558
21 ธันวาคม 2558
21 ธันวาคม 2558
8 มกราคม 2559
16 มกราคม 2559
19 เมษายน 2559
26 สิงหาคม 2559
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการองค์กร
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ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และให้
สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและภาควิชา
รวมทั้งได้มกี ารแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและการจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) มาเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีอสิ ระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ว่าจะใช้แนวทางเกณฑ์ที่
สกอ.
กําหนดขึ้นหรือใช้ระบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนําร่อง 1 ใน 5 หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในการจัดทําข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เป็นเลิศ เพือ่ เข้าร่วมแลก เปลี่ยน
เรียนรู้กับวิทยากรที่ปรึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา และในช่วงท้าย
ของปีงบประมาณก็ได้พัฒนาข้อมูลโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และผลลัพธ์การดําเนินงานเพือ่ เสนอ
ขอรับการประเมินหน่วยงานตามแนวทาง EdPEx200 ของ สกอ. อีกด้วย
นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับองค์กรแล้ว
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ยังมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยการตรวจเยี่ยมภาควิชา จํานวน 2 หลักสูตร
คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 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 : คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด ด้านตรวจประเมิน

สถาบันการศึกษาเข้าตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารคณะเทคนิ ค การแพทย์ ไ ด้ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล 6 ข้ อ ในการ
บริหารงาน ได้แก่
1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บุคลากรทราบและแจ้งย้ําเตือน/เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม่ สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยทุก 2 ปี
2) หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกัน
และกัน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและได้ส่งเสริมผู้ทําความดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะฯ
ด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความยินดีเป็น
ประจําในวันทําบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ วันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี
3) หลักความโปร่งใส คือบริหารงานอย่างสุจริต บริสุทธิใ์ จ มีกระบวนการให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โดย
บริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑ์พงึ รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
(Accrual Basis) สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวิทยาลัย
กําหนดวิธีและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศให้บคุ ลากรทราบทั่วกัน
ได้จัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แจ้งผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ ในรอบปี และบุคลากรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ ในรอบการ
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บริหารนี้ได้จัดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวมถึงได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้แบบ
ประเมินผู้บริหารทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายน
 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 : ผู้บริหารพบบุคลากร ประจําปี 2559 :

4) หลักการมีส่วนร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยให้ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกิจด้านต่างๆ
ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ ผู้บริหารได้นํา
ค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น
ได้จัดกิจกรรมทีม่ ุ่งสร้างเสริมจิตสํานึกของความสามัคคี การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ตามค่านิยมของ
คณะฯ เช่น กิจกรรมการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเสียสละ ได้แก่กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 16
มกราคม 2559, กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ทําเป็นประจําต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าปีละ 15 ครั้ง
เป็นต้น
5) หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา
กระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน
กิจกรรมส่งเสริมเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วม
6) หลักความคุ้มค่า คือบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดย
ได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงาน และตั้งตัวชี้วัดเรื่องการประหยัดการใช้ไฟฟ้าเป็น 1 ใน KPI ที่มีการติดตามใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2559

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 : บรรยายพิเศษและวิพากษ์ "โครงร่างองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี

2558" วิทยากร โดย รศ.ดร.นิมติ ร มรกต
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 21 ธันวาคม 2558 : กิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste"
ร้านค้าที่ได้รับป้าย :
- ร้านฝ้าย
- ร้านลาดหน้า
- ร้านน้ํา
- ร้านอาหารพื้นเมือง
- ร้านข้าวมันไก่นันทาราม
- ร้านข้าวลาดแกง
- ร้าน I-bistro
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม
1 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ ที่เริ่มในปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัย /
สถาบัน
คณะเทคนิค
การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้าน ธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)

บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ การ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

วัน เดือน ปี
17 ธันวาคม 2558 16 ธันวาคม 2563

บันทึก ความเข้าใจในความร่วมมือว่า 19 มกราคม 2559 –
ด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการ 18 มกราคม 2561
จัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ด้าน
สุขภาพอนามัย) ระหว่างศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย จํานวน 8
หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
18 พฤษภาคม 2559
โปลิเทคนิคลานนา วิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เชียงใหม่
เทคนิคลานนา กับคณะเทคนิค
17 พฤษภาคม
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562
29 กรกฏาคม 2559
คณะกายภาพบําบัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ การ
–
มหาวิทยาลัยมหิดล เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
28 กรกฏาคม 2564

ระยะ
เวลา
5 ปี

ข้อตกลง
ระดับ
คณะฯ

2 ปี

คณะฯ

3 ปี

คณะฯ

5 ปี

คณะฯ
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ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธกิจ
หลักคือการจัดการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ได้ดําเนินการตามนโยบายให้มี
การจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คาบเรียนในทุกกระบวนวิชาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีการศึกษา 2558 มี
กระบวนวิชาเอกในระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของชั่วโมงสอนทั้งหมดเป็น
46.6% มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน นอกจากนั้นคณะยังได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่าง- ประเทศผ่าน
สถานการณ์จําลองเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (Working Scenario Training Program)
โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตสื่อเพิ่มจากเดิมที่จัดทําไว้แล้ว 9 Module อีกจํานวน 7 Module รวมทั้งสิ้น 16
Module
ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
จากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยูเ่ ดิม และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจัยจากผู้เชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ
ของสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ
ในด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ยังได้จดั กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล
 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก French Institute for Research

and Development (IRD-174-PHPT) ร่วมกับ Centre d’Infectiologie Christophe Mérieux (CICM),
Ministry of Public Health, Lao PDR โดยการสนับสนุนของสถานฑูตฝรัง่ เศสประจําประเทศไทย Centre
d’Infectiologie Christophe Mérieux du Laos, French IRD และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่อง Regional Symposium on Viral Hepatitis: Access to Treatment
ที่ห้องประชุม Centre d’Infectiologie Christophe Mérieux du Laos นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสและมีผู้ร่วมประชุมจากประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม
มองโกเลีย ปากีสถาน รวมประมาณ 80คน
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 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ และอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

เข้าร่วมงาน "วันเปิดบ้าน" หรือ "PORTE OUVERTE" สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ (Alliance Francaise
Chiang Mai) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สัมผัสและรู้จัก ภาษา วัฒนธรรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับ
โครงการวิจัย PHPT ได้มีการจัดบูธข้อมูลเกีย่ วกับโรคเอดส์ในโครงการ "นับหนึ่ง" ณ บริเวณที่ทาํ การ
สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ตําบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โครงการจัดทําเว็บไซต์วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่และอบรมการ

บริหารจัดการเว็บไซต์สู่สากล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในด้านการบริหารจัดการ
คณะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสํานักงานคณะ รวมถึงมีนโยบายให้มกี ารพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ
ให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงาน สถาบันหรือ
ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ
ทั้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การ
ฝึกปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการทําวิจยั ร่วมกัน โดยมีการลงนาม
ในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือต่อเนื่องที่
ดําเนินการร่วมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ซึ่งเป็นคณะผู้เชีย่ วชาญ
สังกัด The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ได้รับความร่วมมือ
ผ่าน กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA)
กระทรวงต่างประเทศ
นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ ยังมีความร่วมมือกับ The Universite De Franche-Comte (UFC)
ประเทศฝรัง่ เศส
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกร่วมกัน
โดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ของคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ไปเรียนรู้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการและทํางานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศส และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
ทั้งนีข้ ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ที่เริม่ ต้นในปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 7
สถาบัน ดังตารางต่อไปนี้
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Country

Organization Institution
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Memorandum of Understanding (MoU) ที่เริ่มต้นในปี 2559
Topic

Agreement
Signing

Duration

Level

Japan

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

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
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

France

Universite de Franche-Comte

Amendment 1 Thesis of Doctorate Agreement of Co-Supervision

23 Jun 2016 –
22 Jun 2017

1 year

Universi
ty

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 5 years
7 August 2021

Faculty

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

Faculty

College of Allied Medical
Philippines Professions, Angels University
Foundation

School of Biomedical Sciences,
Hong Kong The Chinese University of Hong
Kong
The Faculty of Health and Social
Sciences, The Hong Kong
Hong Kong
Polytechnic University, Hong
Kong
Japan

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

26 Augst 2016 –
5 years
25 Augst 2021

Faculty

6 July 2016 6 July 2021

5 years

Faculty

24 May 2016 –
23 May 2021

5 year

5 years

Faculty
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Country
Japan

Organization Institution
Kyoto Sangyo University

Topic
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

Agreement
Signing

Duration

Level

19 Octber 2515
–
18 Octber 2020

5 years

Faculty

กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
ประเภท
โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ
วิจัยร่วม
อาคันตุกะ

วันที่เริ่มต้น

ชื่อ-สกุล

1 ตค.2558 - Dr. Gonzague Jourdain
30 กย.2559 Dr. Nicole Ngo-Giang-Huong
Dr. Sophie Le CoeurDr. Timothy
Roy Cressey
Dr. Luc Decker
Dr. Peter Kunstadter
Dr. Marc Lallemant
1 ตค.2558 - Mr. Nicolas Salvadori
30 กย.59
16 ต.ค.
Assoc.Prof.Dr.Valerie Wright2558
St.Clair
20 ต.ค.
Prof. Dr. Maurice K.H. Yap
2558

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

รายละเอียด

UMI 174-PHPT Research unit,
France

ฝรั่งเศส

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือทางการ
ศึกษาวิจยั และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการวิจยั แก่
คณะเทคนิคการแพทย์

UMI 174-PHPT Research unit,
France
Auckland University Of
Technology
Faculty of Health and Social
Sciences, The Hong Kong
Polytechnic University

ฝรั่งเศส

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของโครงการ PHPT
ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ (Biostatistician)
เยี่ยมภาควิชากิจกรรมบําบัด และหารือเรือ่ งการทํา
วิจัยร่วมเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
เยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือในการเรียนการสอน การ
วิจัยร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

นิวซีแลนด์
ฮ่องกง
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84

วันที่เริ่มต้น

ชื่อ-สกุล

24 พย.2558 Dr. Atsuko Izu

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

25 - 30 พย
2558

Dr. Tan Chek Wee

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

27 - 30
พย.2558

Professor Dr. Françoise BarréSinoussi

อาคันตุกะ

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

สอน/
บรรยาย
พิเศษ
สอน/
บรรยาย
พิเศษ

24 ธค.2558 Professor Dr.Srijit Das

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

Heisei Rehabilitation College & ญี่ปุ่น
Medical Welfare Group
Singapore Society of
สิงคโปร์
Radiographers

Pasteur institute, France

ฝรั่งเศส

Program of Diagnostic Imaging
& Radiotherapy, Universiti
Kebangsaan Malaysi
Faculty of Medicine, Universiti
Kebangsaan Malaysia

มาเลเซีย

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

มาเลเซีย
ญี่ปุ่น

รายละเอียด
เยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือในการเรียนการสอน การ
วิจัยร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
โครงการ “Quality and safety of medical
imaging” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Sharing
international experiences as a Radiotherapist
and a Dosimetrist and Job opportunity in
Singapore for Radiological Technologists”
บรรยายพิเศษในโครงการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล ผู้ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช. ใน
หัวข้อเรื่อง “From discovery to remaining
challenges in HIV science" และ เพื่อสานความ
ร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษางานวิจัย
เยี่ยมเยือนภาควิชารังสีเทคนิค และปรึกษาหารือใน
การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์แะนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง
“How to win a prize in oral or poster category
in any conference”
บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์แะนักศึกษากิจกรรมบําบัด
เกี่ยวกับ“Asian Human Resource Development
Project to Medical Professionals"
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ประเภท
โครงการ
อาคันตุกะ
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ประเภท
โครงการ
สอน/
บรรยาย
พิเศษ
อาคันตุกะ
สอน/
บรรยาย
พิเศษ
ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น

วันที่เริ่มต้น
29 เมย.
2559

ชื่อ-สกุล
Dr. Leonard Henry Joseph

8 - 13 พค. Dr.Ben Pascoe
2559
16 พค.2559 Assoc.Prof. Richard A.E. Edden

16 - 27 พค. Mr. Ahmed Elamin Ibrahim
2559
Hasoub
Mr. Asad Abdella Ahmed
Abdella

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

Faculty of Health Sciences,
มาเลเซีย
Universiti Kebangsaan Malaysia
Swansea University
Division of Neuroradiology,
Department of Radiology and
Radiological Science, Johns
Hopkins University School of
Medicine
Department of Pathology and
Genetics DepartmentHistopathology Lab, Dubai
Health Authority (DHA) Dubai
Hospital- Dubai

สหราช
อาณาจักร
สหรัฐ
อเมริกา

ประเทศ
United
Arab
Emirates

รายละเอียด
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Research, development,
innovation and commercialization in
physiotherapy/health sciences - opportunities
and challenges”
วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล
ทําวิจัยร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชารังสีเทคนิค และบรรยาย
พิเศษ (Lunch seminar) ในหัวข้อ "What can MRS
of GABA tell us about cortical inhibitory
function?"
เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร (Short Course Training: Clinical
Laboratory Training)) สําหรับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ จํานวน 2 โปรแกรม
ดังนี้
- Program III Molecular diagnosis of HIV
infection - Program II Laboratory Monitoring
for Antiretroviral/Flow cytometry
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วันที่เริ่มต้น

ชื่อ-สกุล

หน่วยงานที่ร่วมมือ

21/6/2016
- 24 มิย 59

Assistant Professor Cynthia
Yuen-yi, Lai

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

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

21 - 24 มิย
2559

Mr. Trevor Yung

Heep Hong Society

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

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

16 - 17 สค
2559

Assoc.Prof. Hua Gao

Tsinghua University

อาคันตุกะ

24 - 26 สค
2559

Dr. Estelita CAYABYAB
Dr. Michael SY

Colledge of Allied Medical
Professions, Angles University
Foundation

ประเทศ

รายละเอียด

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

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

ฟิลิปปินส์

เข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการ “Cognition in Children”

“โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพิธี
ลงนามความร่วมมือระหว่าง Faculty of Health and
Social Sciences, Hong Kong Polytechnic
University และคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ปรึกษาความร่วมมือด้านการทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชารังสี
เทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ และบรรยายพิเศษ
(Lunch seminar) ในหัวข้อ "In The Era of
Functional and Quantitative MR Imaging"
เยี่ยมเยือนภาควิชากิจกรรมบําบัด ร่วมปรึกษาหารือใน
การเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน และลงนามบันทึก
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
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ประเภท
โครงการ
สอน/
บรรยาย
พิเศษ

87

ประเภท
โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

วันที่เริ่มต้น

ชื่อ-สกุล

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

รายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของโครงการ PHPT
ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ (Social
science scientist)
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสังเกตการณ์การเรียนการ
สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รว่ มกัน

5 สค.2559 Miss Giuliana Zegarra
- 4 กย 2560

UMI 174-PHPT Research unit,
France

สาธารณรัฐ
เปรู

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น
อาคันตุกะ

6-8 กย.
2559

University of the Ryukyus

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

Visiting
Professor

ธันวาคม
2557พฤศจิกายน
2558

Professor Samuel Sheppard

Japan International
Cooperation Agency: JICA
Swansea University, United
Kingdom

Visiting
Professor

1 สิงหาคม
2559 - 1
กรกฏาคม
2560

Professor Dr. Stephen Ronal
Lord

Assistant Professor Karina
Uehara

20 ก.ย.2559 Mr.Taro Tanaka

อังกฤษ

University of New South Wales ออสเตรเลีย
(UNSW)

ประสานความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ทําวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน และการปรึกษาหารือใน
การร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านจุลชีววิทยาคลินิก ในด้าน virulence and
antimicrobial resistance genes และ microbial
genome
1. การบรรยายพิเศษสําหรับคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา เรื่อง “Balance & Fall in Neurological
Disorders and Elderly People”
2. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (research
proposals) และการทําวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน 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”
87
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88

ประเภท
โครงการ

วันที่เริ่มต้น

ชื่อ-สกุล

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

รายละเอียด
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. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ผ่านการ
เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมวิชาการของคณะฯ
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร, นักวิจัย, นักวิชาชีพ และ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด

89

ภาพแสดงอาคันตุกะจากต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ และกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
จากต่างประเทศ

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

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

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต นําคณะแพทย์ประจําบ้านราชอาณาจักรกัมพูชา

เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 :
Dr. Atsuko lzu ผู้บริหาร Heisei
Rebabilitation College & Medical
Welfare Group เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์
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 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ โครงการวิจัย PHPT International Research

Unit ให้การต้อนรับ Professor Dr. Françoise Barré-Sinoussi ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอช ไอ วี และเจ้าของรางวัล
โนเบลสาขาการแพทย์ ปี ค.ศ. 2008 ในโอกาสมาเยือนเพือ่ สานความร่วมมือทางการวิจัยและให้คําปรึกษา
งานวิจัย พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน โครงการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ผู้
ค้นพบเชื้อ เอชไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช. หัวข้อเรื่อง “From discovery
to remaining challenges in HIV science" ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช .

 ระหว่างวันที่ 6- 9 ธันวาคม 2558 : โครงการสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจยั กับ

มหาวิทยาลัยในฮ่องกง” โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาและ ศ.ดร.ชัช
ชัย ตะยาภิวัฒนา ร่วมประชุมการเจรจาสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจยั กับ
มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic University และ The Chinese University of Hong
Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 : รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา

รังสีเทคนิค คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Kanaga Kumari Chelliah, Head Program of
Diagnostic Imaging & Radiotherapy, Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ ในโอกาสได้มีความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และปรึกษาหารือในการเรียนการสอน การวิจัยร่วมกันต่อไป
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 วันที่ 19 มกราคม 2559 : ต้อนรับคณาจารย์จากคณาจารย์จาก Graduate School of Human

Health Sciences, Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณบดี และ
บรรยายพิเศษ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
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 คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษา

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 ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
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 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 : โครงการ PHPT ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ การประชุม Napneung
Project Advisory Committee meeting ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hong Kong

Polytechnic University

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : การบรรยายพิเศษฯ โดย Professor จาก Faculty of Health and Social

Sciences, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 : โครงการอบรมและดูงานทางคลินิกกายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
มาเลเซีย ณ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 : Assoc. Prof. Hua Gao, Ph.D. จาก Tsinghua University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนคณะฯ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ และ Assoc. Prof. Hua Gao
และได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ (Lunch seminar) ในหัวข้อ "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 (ภายใต้แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
(งบประมาณ : THOHUN-USAID)” เข้าพบคณบดี

ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับคณะ
และในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมามีการจัดทําแผนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอัตรากําลังสายวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผูบ้ ริหารก็ได้มกี ารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไปถึงบุคลากรผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การจัดทําสายตรงคณบดี
และผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “สื่อสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดั ขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 มี
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม 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
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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
ยกของหนักและท่านั่งทํางานทีถ่ ูกต้อง" วิทยากรโดยคุณ
บุษบา ฉั่วตระกูล ภาควิชากายภาพบําบัด
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2559 :
การอบรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับบุคลากร
ของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 :
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ จัดกิจกรรม Lunch
Seminar ในหัวข้อเรื่อง E-learning Development
(การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์)
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นวลลออก ธวินชัย
และ อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
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วันที่ 15 มิถุนายน 2559 :
คณะกรรมการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์
จัดอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ ในหัวข้อ
“การจัดเตรียมข้อสอบ multiple choice ที่มี
คุณภาพ” ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยากรโดย
อาจารย์นายแพทย์ มาโนช โชคแจ่มใส
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 :
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Writing
Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ให้ประสบความสําเร็จ”
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 :
โครงการสัมมนาสํานักงานคณะฯ ประจําปี 2559 เรื่อง
“การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์” โบทานิค
รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่
วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 :
โครงการอบรม Pre conference workshop in
Biosafety ณ คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 :
โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร:
ด้านสุขภาพ เรื่อง เคล็ดลับเพือ่ สุขภาพดี :
โภชนาการและการออกกําลังกาย
วิทยากรโดย ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
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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 พัฒนางานวิจัยและดําเนินการเกี่ยวกับ
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

คณะเทคนิคการแพทย์สง่ เสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเปิดโอกาส และสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับเชิญ เป็น
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
จําแนกตามประเภท
จํานวนบุคลากร (ราย)
อาจารย์พิเศษ
21
วิทยากร
55
กรรมการพิเศษ
64
เข้าร่วมประชุมระดับชาติ นานาชาติ เสนอผลงาน
103
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือ วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู้ หรืออื่นๆ
ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
ศึกษา/วิจัย/
อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
ปฏิบัติงาน
ประชุม/สัมมนา

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

ประชุม/สัมมนา

ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย

นําเสนอผลงาน

รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
นายสิงห์คํา ธิมา

ประชุม/สัมมนา

อ.ดร.สุวทิ ย์ แซ่โค้ว

นําเสนอผลงาน

ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

ชื่อโครงการ
ไปปฏิบัติงานเนือ่ งจากได้รับรางวัล Junior research
fellowship ประจําปี 2015 จากสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส
เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการนานาชาติ "Regional
Symposium on Viral Hepatitis : Access to
Treatment"
เข้าร่วมประชุมวิชาการ "Asia Pacific Conference of
Speech, Language and Hearing 2015"
(APCSLH2015)
นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม The 2nd
International Conference on Nanomaterials :
Fundamentals and Applications (NFA2015)
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2015 International
Competition Day (ICD)
เข้านําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม ICICI-BME
International Conference on Instrumentation,
Communication, Information Technology and
Biomedical Engineering
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก
ประจําปี 2558 ในฐานะนักกายภาพบําบัด

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558
7 ต.ค. - 9 ต.ค.
2558
9 ต.ค. - 11 ต.ค.
2558

สถานที่
ณ Institut Albert Bonniot,
Université Joseph Fourier de
Grenoble ประเทศฝรั่งเศส
ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

26 - 28 ต.ค.2558

ณ ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

31 ต.ค. - 3 พ.ย.
2558
2 – 3 พ.ย. 2558

ณ ประเทศไต้หวัน
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

14 พ.ย. - 1 ธ.ค.
2558

ณ เมือง Houston ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
ศึกษา/วิจัย/
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
ปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กจิ
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ผศ.ร.อ.ดร.พิศกั ดิ์ ชินชัย
ประชุม/สัมมนา อ.ดร.วุฒิชยั คําดวง
นําเสนอผลงาน

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

ประชุม/สัมมนา

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

ชื่อโครงการ
วัน เดือน ปี
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในเครือข่ายพหุ 6 - 9 ธ.ค. 2558
สถาบันภายใต้ความร่วมมือ ASIA International
Biomedical Sciences Consortium ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The Chinese University of
Hong Kong ในโครงการสานความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

สถานที่
เขตบริหารพิเศษฮ่องแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ "DRAFT AGENDA OF
THE WORKSHOP on HEV"
เข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม 5th
International Workshop on Humanized Mice
เข้าร่วมอบรม BD FACSCELETA TM DISCOVERY DAY SOUTHEAST ASIA
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"

26 – 31 ม.ค.2559

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา
ณ ประเทศ Switzerland

2 - 4 ก.พ.2559

ณ ประเทศสิงคโปร์

24-ก.พ.2559

ณ Universiti Kebangsaan
Malaysia

7 -9 ธ.ค.2558
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ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
อบรม/ดูงาน

อ.ดร.สุวทิ ย์ แซ่โค้ว

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย

นําเสนอผลงาน

อ.ดร.สุวทิ ย์ แซ่โค้ว

ประชุม/สัมมนา

ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

นางสาวสุรัชณีย์ พัดงาม

อบรม/ดูงาน

ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย

รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ

ชื่อโครงการ
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2559
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนํานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกภายใต้โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน
+3
เข้าร่วมไปปฏิบัติงานเพือ่ ทําวิจยั ระยะสั้น

วัน เดือน ปี
3 -5 มี.ค.2559
7 – 12 เม.ย.2559

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ เมือง
มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
ณ Seoul National University
Hospital

2 พ.ค. - 29 ก.ค. ณ University Paris 13 ประเทศ
2559
ฝรัง่ เศส
ทําวิจัยระยะสั้น เรื่อง วิธกี ารออกกําลังกายแบบที่กล้ามเนื้อ 2 พ.ค – 29 ก.ค.
ณ ประเทศเยอรมัน
ยืดยาวออกในระดับเบา ปานกลาง และหนัก มีผลช่วยใน
2559
การป้องกันผลเสียจากการออกกําลังกายในระดับหนัก ในแง่
ของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทได้อย่างไร
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
7 – 13 พ.ค.2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
International Society for Magnetic Resonance in
Medicine 2016 (ISMRM)
เข้าร่วมประชุมวิชาการ Modelling radiation effect
23 พ.ค.- 3 มิ.ย.
ณ ประเทศอิตาลี
from initial physical events
2559
ไปปฏิบัติงานเพือ่ ทําวิจยั ระยะสัน้
30 พ.ค.– 30 มิ.ย. Università del Piemonte
2559
Orientale "A. Avogadro"
ประเทศอิตาลี
เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีน
4 – 18 มิ.ย. 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
ศึกษา/วิจัย/
ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์
ปฏิบัติงาน

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน
ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
อ.หทัยชนก อภิโกมลกร

นําเสนอผลงาน
นําเสนอผลงาน

ผศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
อ.อชิรญาณ์ ไชยาคํา
ผศ.ดร.สุจติ รพร เลอศิลป์
ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

ประชุม/สัมมนา

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล

ชื่อโครงการ
ไปปฏิบัติงานวิจยั ระหว่างลาศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
Akita University เรื่อง “International collaborative
research to produce innovative care service at hair
dresser/barber for successful aging in Thailand and
Japan”
ไปปฏิบัติงานเพือ่ เจรจาสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับ
Dr.Armin Hajitou
ไปปฏิบัติงานวิจยั ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Akita University
เรื่อง “International collaborative research to
produce innovative care service at hair
dresser/barber for successful aging in Thailand and
Japan”
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการการประชุม International
Conference on Geographies of Health and Living
in Cities: Making Cities Healthy for All
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
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 8th Annual GABRIEL
Meeting ในหัวข้อย่อย เรือ่ ง “Antimicrobial
Resistance”

วัน เดือน ปี
10 – 15 มิ.ย.2559

สถานที่
ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

10 – 19 มิ.ย.2559

ณ ประเทศอังกฤษ

10 – 15 มิ.ย.2559

ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

21 – 24 มิ.ย.2559

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 – 8 ก.ค.2559

ณ ประเทศสกอตแลนด์

5 – 8 ก.ค.2559

ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
นําเสนอผลงาน อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน์

นําเสนอผลงาน

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ

นําเสนอผลงาน

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ
กสิณฤกษ์

ศึกษา/วิจัย/
ปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

ชื่อโครงการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย เรือ่ ง 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)
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Immunobiosensor for
Measurement and Characterization of Soluble
CD147 molecule การประชุม International Congress
of Immunology (ICI) 2016
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Alteration of T cell
responses in Adult Onset Immunodeficiency with
Acquired AntiInterferon γ Autoantibodies การ
ประชุม International Congress of Immunology (ICI)
2016
เดินทางไปปฏิบัติงานเพือ่ เจรจาความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Kansas โดยนํา
น.ส.สวลี เส้าสะท้าน นักศึกษาปริญญาเอก ซึง่ ได้รับทุน
ปริญญาเอก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเจรจาข้อตกลง
เนื้อหาโครงร่าง การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และทํา
วิทยานิพนธ์ กับ Professor Dr. Cory Berkland

วัน เดือน ปี
16 – 22 ก.ค.2559

สถานที่
ณ เมือง Durban ประเทศ South
Africa

21 - 26 ส.ค.2559

ณ เมืองเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

21 – 26 ส.ค.2559

ณ เมืองเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

1 – 11 ก.ย.2559

ณ University of Kansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ประเภทโครงการ
ชื่อ - สกุล
ศึกษา/วิจัย/
ผศ.ศศิธร สังข์อู๋
ปฏิบัติงาน
อ.ศุภลักษณ์ ผาดศรี
รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
อ.ดร.โสภิฎา อภิชัย
ศึกษา/วิจัย/
รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
ปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.วิไลวรรณ สโนว์
นายธีรภัทร์ ปัญญานนท์
ผศ.ร.อ.ดร.พิศกั ดิ์ ชินชัย

ชื่อโครงการ
วัน เดือน ปี
เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการสร้างความร่วมมือทาง
10 – 15 ก.ย.2559
วิชาการด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ Hong Kong
Polytechnic University

สถานที่
ณ Hong Kong Polytechnic
University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัย กับ Akita
University

ณ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

12 – 18 ก.ย.2559
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ผลการดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผลงานเด่นด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ในปี 2559 คือการจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีคุณจําลอง เจริญวัฒนกุล ศิษย์เก่า รหัส
19 ทําหน้าที่นายกสมาคมฯ เป็นคนแรก
ทั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นประจํา โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์เป็นประธานฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยศิษย์เก่าทีท่ ํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทงั้ ในรูปแบบของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรูพ้ ฒ
ั นาวิชาการแก่ศิษย์เก่า โดยคณะฯ ได้
ส่งเสริมสนับสนุนทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น
กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดขึ้นในรอบปี
งบประมาณ 2559 ได้แก่
 จัดทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ จํานวน 4 ฉบับ
 จัดประชุมศิษย์เก่าในงานประชุมวิชาการประจําปีของคณะฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 มอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี แก่ศิษย์เก่า จํานวน 8 ทุน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558
 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานจบการศึกษา อําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า เป็นพิเศษสําหรับศิษย์เก่ารหัส 09, 19, 29, 39 และ 49 เนื่องในงาน
ประเพณีพานักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ภาพบัณฑิตและศิษย์เก่า 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

วั น ที่ 9 กั น ยายน 2559 :
ภาพ
บรรยากาศการประชุ ม คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 2 โดย
นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนศิษย์เก่ารหัส
19 มอบเงิ น บริ จ าคสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของสมาคมฯ
วันที่ 15 กันยายน 2559 : ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
มช. รหัส 491110... มอบเงินสมบทบกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ จํานวน 40,999.- บาท
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วันที่ 23 กันยายน
ย 2559 : ผศ.ดร.วาสนาา ศิริรงั ษี คณบบดี
และคุณจําลออง เจริญวัฒนากุ
น ล นายกกสมาคมศิษย์เก่กา
คณะเทคนิคการแพทย์
ก
มหหาวิทยาลัยเชียยงใหม่ ให้การ
า
ต้อนรับ ดร.ซวง ชัยสุโรจจน์ นายกสมาาคมนักศึกษาเกก่า
มหาวิทยาลัยเชี
เ ยงใหม่
พร้อมด้วยอุปปนายกและคณ
ณะ
กรรมการสมาาคมนักศึกษาเกก่ามหาวิทยาลัยั เชียงใหม่ ใน
ใ
โอกาสเข้าเยียมเยื
ย่ อนคณะเททคนิคการแพททย์

ศิษษย์เก่าได้รับรางวั
บ ล ประะจําปีงบประะมาณ 25599
ชือ่
อ.ดดร.พญ.วรลักษณ์
ษ สัปจาตุระ

หน่วยงงานที่มอบ
ราางวัล
21110229 รางวัล “ช้างทองคํา” ประจํ
ป าปี 25588 มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ผูผทู้ ี่มีผลงานดีเด่ดนในการ
พัฒนาคุณธรรม
ณ
จริยธรรม
แก่นักศึกษา
รหัส

รางวัล

ศ ดดร.สาคร พรปประเสริฐ

33110667 รางวัล “ช้างทองคํา” ประจํ
ป าปี 25588 มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
รางวัลนักวิ
ก จัยดีเด่น สาขขา
วิทยาศาสสตร์สขุ ภาพ

ผศศ. ดร.อติพร แซ่
แ องึ้

44111221 รางวัล “ช้างทองคํา” ประจํ
ป าปี 25588 มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
รางวัลนักวิ
ก จัยรุน่ ใหม่ดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์
ย
สุขภาาพ

คุณ
ณเดือนงาม ภักดี
ก

27111112 ได้รับการรคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
เนื่องในวันมหิ
น ดล ประจํําปี 2559
(สาขากิจกรรมบําบัด)

มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่
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