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สารคณบดี
เนื่องจากตัง้ แต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
ศิริรังษี
ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
และกระผม
ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ ได้รบั การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบ้างเพือ่ ให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการบริหารงานยังคงดําเนินการตามพันธกิจหลัก
ที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ปี 2560-2564 ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 4) ด้านการทํานุ-บํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการมุ่งเน้นสู่
ความเป็นสากล การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทัง้ มุ่งเป้าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ ที่ว่า “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” และมุ่งบริหารงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx)
ในปีงบประมาณ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์มีทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสิ้น 250 คน โดยมีบุคลากร สาย
วิชาการ (อาจารย์) จํานวน 107 คน ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน 134,279,378 บาท
ซึ่งประมาณร้อยละ 86.75 เป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร ทําให้คณะต้องดําเนินงานโดยอาศัยงบประมาณเงินรายได้
ซึ่งในรอบปี 2561 คณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจํานวน 176,525,700 บาท
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 จํานวนรวม 280 คน ผลิตผลงานวิจัย ในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561) ที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 145 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ที่ถูกนําไปอ้างอิงในบทความ
วิชาการอื่น (Citation) มีจํานวน 201 ครั้ง ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 45,651,365 ล้าน
บาท จากแหล่งทุนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมเป็นเงินทุนวิจัยทั้งสิ้น 54,722,765 บาท
ผลการดําเนินงาน และผลความสําเร็จทุกด้าน เกิดจากความร่วมมือ และร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ
ที่ได้รว่ มด้วยช่วยกัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความสามัคคี มุ่งมั่นสู่
ความสําเร็จ ดังนั้นจึงขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนร่วมสร้างผลงาน และขอยกความดี ความชอบ ความภาคภูมิใจที่
เกิดจากผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 2561 นีใ้ ห้แก่บุคลากรทุกคน
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
การดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น
การดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่คณะกําหนดไว้ โดยได้เชื่อมโยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
ลงตาราง Balanced Scorecard เพื่อให้เห็นมิติเชิงปฏิบัติการของตัวชี้วัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่เน้นหนักหรือหวังผลใน
มิติใด ซึ่งทําให้คณะเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในแต่ละมิติที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีตัวชี้วัดหลัก
ทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด โดยดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.5 ผลงานที่บรรลุ
เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ได้แก่ ด้านผู้รับบริการ (Costomer) ด้านการดําเนินงานภายใน (Internal
Prosess) และ ด้านการเงิน (Financial) สําหรับด้านที่ต้องเร่งพัฒนาต่อไปคือ ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning
and Growth) ที่ตัวชี้วัด 1 ใน 3 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังแสดงในแผนภาพ โดยตัวชี้วัดดังกล่าวคือจํานวนผู้บริหาร
ทุกระดับที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร ซึ่งได้กําหนดค่าเป้าหมายไว้คือ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
แขนงวิชา เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน ผู้อํานวยการศูนย์บริการฯ เลขานุการศูนย์บริการฯ ผู้จัดการคลินิก ทุกคน
เข้ารับการอบรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร) แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือได้สนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าแขนงวิชา เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน ผู้อํานวยการศูนย์บริการฯ
เลขานุการศูนย์บริการฯ ผู้จัดการคลินิก ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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จุ ด มุ่ ง เน้ น การดํ า เนิ น งานของคณะฯ ในปี 2561 เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ กํ า หนดไว้ ว่ า “คณะเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับ
สากล” โดยได้กําหนดเป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้คือ
ด้าน
เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์
ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและ 1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 90%
ความเป็นสากล
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 8 เดือน 85% และ 95% ภายใน 12 เดือน
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนายจ้าง 4.50 (คุณธรรม, คุณภาพ, ทักษะพลเมืองโลก)
4. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทัง้ หมดที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 30%
ความเป็นเลิศด้านวิจัยใน
จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ระดับสากล
และจํ า นวนครั้ ง การอ้ า งอิ ง ผลงานวิ ช าการในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ (citation)
ต่ออาจารย์ประจํา เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันคู่เทียบ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. Hong Kong Polytechnic University (HKPU)
4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
มีต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพจํานวนอย่างน้อย 2 ชุมชน ในปี พ.ศ.2563
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสากลและมีความ
พร้อมสําหรับเป็นพลเมืองโลก คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยผลักดัน
ให้กระบวนวิชาเอกทุกวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (3 ชั่วโมงต่อหน่วย
กิตบรรยาย) นอกจากนี้คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก ไปฝึกอบรม ดูงาน ทําวิจัย
ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จากต่างประเทศโดยในปีงบประมาณ 2561 มีจํานวนนักศึกษาทั้ง inbound และ
outbound จํานวนทั้งสิ้น 104 คน ด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจําปีการศึกษา 2560
โดยได้รับมอบรางวัลจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล คณะฯ แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ ทั้งจากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการใหม่
เพิ่มเติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ที่ดําเนินการร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศที่เริ่มใหม่จํานวน 8 สถาบัน พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 54,722,365 บาท ผลงานความสําเร็จด้านงานวิจัยทางคลินิกในปี 2561 ที่มีความโดดเด่น
ได้แก่ โครงการวิจัยทางคลินิกเรื่อง “Maternal Antiviral Prophylaxis to Prevent Perinatal Transmission
of Hepatitis B Virus in Thailand (iTAP)” ซึ่งดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในหน่วยวิจัยพีเอชพีที (PHPT-IRD 174)
จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส (Institut de recherche pour le deèveloppement,
IRD) ร่วมกับคณาจารย์ในคณะฯ ได้รับการตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine ซึ่งเป็นวารสารชั้นนํา
ของโลกที่มีค่า Impact Factor สูงถึง 72.406 นอกจากนี้บุคลากรคณะฯ ยังตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยใน
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รอบปี 2561 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) มีผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติเป็นจํานวนทั้งสิ้น 145 เรื่อง และมีการอ้างอิงบทความ (Citation) เป็นจํานวน 773 ครั้ง อีกทั้งคณะฯ
ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันจากต่างประเทศในการส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามารับการฝึกอบรม
ระยะสั้น รวมถึงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนและดูงาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของคณะฯ ในการเข้า
สู่เวทีสากล
ทางด้านการบริการวิชาการ ในปี 2561 คณะฯ ได้ดําเนินการให้บริการแก่นักวิชาชีพในรูปของการอบรม
ประชุมและสัมมนาจํานวน 44 โครงการ พร้อมทั้งให้การให้บริการด้านดูแลสุขภาพชุมชนผ่านกิจกรรมการออก
หน่วยตรวจสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทําหนังสือคู่มือสุขภาพประจําปีเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการติดตาม เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ ในส่วนของวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ หรือ Journal of
Associated Medical Sciences (ISSN 0125-5347) ซึ่งจัดทําขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ปัจจุบันวารสารฯ ได้รับ
การจัดอันดับอยู่ใน Tier1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)
และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Asia Citation Index (ACI) พร้อมทั้งมีค่า Impact Factor 0.237 นอกจากนี้ในด้านงาน
บริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาสุขภาพ ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO
15190:2003 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเพิ่มงานบริการให้มากขึ้นโดยในปี 2561 ได้เปิดให้บริการตรวจอัลตร้า
ซาวด์ขึ้นที่สาขาศูนย์สุขภาพเวลเนศเซ็นเตอร์ มีโชค และมีการเปิดให้บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (Body
composition Analysis) ขึ้นที่คลินิกกายภาพบําบัด พร้อมทั้งมีการพัฒนา facebook Line@ และจัดทําจุลสาร
AMS-CSC News เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ขึ้น
กล่าวโดยสรุปคณะเทคนิคการแพทย์ ยังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยได้ประเมินผลการดําเนินงานและวางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกับการพัฒนาไว้แล้วสําหรับการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
ปณิธาน
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรั ฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเหนื อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เพื่ อ
อํ า นวยประโยชน์ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ โ ดยส่ ว นรวม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ
โดยยึ ด มั่ น ในสั จ ธรรมและคุ ณ ธรรม เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ การประยุ ก ต์ เผยแพร่ แ ละการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยชั้นนํา รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน (A world-class university committed
to social engagement and Sustainable development)

ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิค
ปรัชญาคณะเทคนิคการแพทย์
การแพทย์ พร้อมจิตสํานึกในการให้บริการ ด้านการตรวจ
วินิจฉัย บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพจะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัย
ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
บัณฑิตจากคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มคี วามรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้
ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจยั เพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอือ้ เฟื้อโอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานและคุณภาพชีวิตทีด่ ีของตนเองและผู้รับบริการ
ปณิธานคณะเทคนิคการแพทย์

“คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ช่ ว ย
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการ
วิจัยในระดับสากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมกันประสาน
ความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร” โดยได้กําหนดเป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ไว้
ดังนี้
ด้าน
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพและความเป็น
สากล

เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์
1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 90%
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 8 เดือน 85% และ 95% ภายใน 12 เดือน
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนายจ้าง 4.50 (คุณธรรม, คุณภาพ, ทักษะพลเมืองโลก)
4. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทัง้ หมดที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 30%
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ด้าน
ความเป็นเลิศด้านวิจัย
ในระดับสากล

เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง

เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์
จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
และจํานวนครั้งการอ้างอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (citation)
ต่ออาจารย์ประจํา เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันคู่เทียบ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. Hong Kong Polytechnic University (HKPU)
4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
มีต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพจํานวนอย่างน้อย 2 ชุมชน ในปี พ.ศ.2563

คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
คุณภาพ มีทกั ษะเป็นพลเมืองโลก 2) ผลิตผลงานวิจัยทีม่ ี
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 3) บริการวิชาการแก่ชุมชน 4)
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่ง
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม” โดยปฏิบัติตามค่านิยม 6 ประการ (AMS-CMU) คือ
A – Agility
มีความคล่องตัว
M – Merit
มีคุณธรรม
S – Social Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน
C – Competency
มีความสามารถในการแข่งขันได้
M – Model
เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงาน
U – Unity
มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
หรือในภาคภาษาไทย คือ
ยืดหยุ่นคล่องทันการณ์ อภิบาลด้วยคุณธรรม
สังคมตระหนักล้ํา
เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน
พัฒนาเป็นแบบอย่าง
ก่อแนวทางสร้างประสาน
สามัคคีหนึ่งใจปาน
รวมกันพร้อมน้อมนิยม
พั นธกิจและค่านิยม

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกันกําหนดแนวทางด้าน
คุณธรรม เพื่อยึดถือและปฏิบัติ 3 ประการ คือ (1) มีความ
รับผิดชอบ (2) มีความสามัคคี และ (3) มีความเอื้ออารี มีน้ําใจ
โดยได้ร้อยเรียงถ้อยคําให้จดจําได้ง่ายคือ “รับผิดชอบสร้างสรรค์ ร่วมกันสามัคคี เอือ้ อารีมนี ้ําใจ”
คุณธรรมประจําใจ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กระจายออกสู่ท้องถิ่น โดยได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2503 และเริ่ ม เปิ ด ทํา การเรี ย นการสอนในเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.2507 และเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการ
จัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ.2509 และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ.2510 ต่อมาในปี
พ.ศ.2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้
เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ.2519
ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกีย่ วข้องกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังนี้ :
พ.ศ.2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการ-แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พ.ศ.2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการ-แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยา-ลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก)
พ.ศ.2522 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชารังสีเทคนิค
พ.ศ.2523 จัดตั้งภาควิชากิจกรรมบําบัด
พ.ศ.2531 จัดตั้งภาควิชากายภาพบําบัด
พ.ศ.2546 สภามหาวิท ยาลั ย เห็น ชอบให้ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ ห าร โดยให้ มี ก ารหลอมรวม
ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
สาขาวิชา จึงได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 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
ประวัติความเป็นมา
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
วาระ 26 พฤศจิกายน 2559 – 27 มีนาคม 2561

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ปัญจะ กุลพงษ์
กรรมการ

นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทศั น์ ฟู่เจริญ
กรรมการ

นายแพทย์ สมัย ศิรทิ องถาวร
กรรมการ

นางนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
(วาระ 28 มีนาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ปัญจะ กุลพงษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทศั น์ ฟู่เจริญ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคํา
กรรมการ

นายซวง ชัยสุโรจน์
กรรมการ

นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
(วาระ 27 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2565)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ปัญจะ กุลพงษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทศั น์ ฟู่เจริญ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคํา
กรรมการ

นายซวง ชัยสุโรจน์
กรรมการ

นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
วาระ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพือ่ นใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
วาระ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพือ่ นใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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หัวหน้าภาควิชา ผูอ้ ํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
และเลขานุการสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
(วาระ 24 พฤศจิกายน 2559 – 28 ตุลาคม 2561)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
(วาระ 29 ตุลาคม 2561–31 สิงหาคม 2565)

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบัด
(ครบวาระ 31 สิงหาคม 2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบัด
(วาระ 1 กันยายน 2561–31 สิงหาคม 2565)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด
(วาระ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
(วาระ 3 กันยายน 2559 – 2 กันยายน 2563)

นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
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อัตรากําลังของคณะเทคนิคการแพทย์

พนง.ส่วนงาน
(คณะเทคนิคฯ)
23 (9.20 %)

ลูกจ้างประจํา
14 (5.60 %)

พนง.ส่วนงาน
(ศูนย์บริการฯ)
48 (19.20 %)

สายวิชาการ
(อาจารย์)
107 (42.80 %)

สายปฏิบัติการ
58 (23.20 %)

แผนภูมิแสดงอัตรากําลังแยกตามประเภทของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงข้อมูลคณาจารย์ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด
รังสีเทคนิค
รวม

อาคารสถานที่

อาจารย์
13
6
6
9
34

อาจารย์ : ตําแหน่งวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ. ศ.เชี่ยวชาญ รวม
20
5
2
1
41
11
8
25
14
3
23
7
2
18
52
18
2
1
107

อาจารย์ : วุฒิการศึกษา
เอก
โท
รวม
39
2
41
18
7
25
16
7
23
17
1
18
90
17
107

คณะเทคนิคการแพทย์มอี าคารเรียนและปฏิบัติการในความรับผิดชอบ 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 (เฉพาะห้องเรียนทัง้ หมดของชั้น 3)
อาคารอเนกประสงค์
489 ตารางเมตร ซึง่ ใช้เป็นสถานทีใ่ ห้นักศึกษาและ
บุคลากร ได้ใช้เป็นพื้นที่พกั ผ่อน ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์
อาคารหอพักนักศึกษาและที่พกั อาศัยของบุคลากร
อาคารหอพักนักศึกษา
2,693.20 ตารางเมตร
อาคารที่พกั สําหรับบุคลากร 30 ยูนิต
บ้านเดี่ยว
5 หลัง
บ้านแฝด
1 หลัง
แฟลตแบบ 2 ห้องนอน
2 ยูนิต
แฟลตแบบ 1 ห้องนอน
3 ยูนิต
เรือนแถว 2 ชั้น
2 ห้อง
เรือนแถวชั้นเดียว
7 ห้อง
บ้านเดี่ยวจัดสรรรวม
10 ห้อง
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คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 310,805,078 บาท จาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
โดยรายจ่ายที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นและอยู่
ระหว่างดําเนินการที่ได้กันเงินงบประมาณไปใช้ในปี 2562 แสดงรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
ศูนย์บริการฯ
134,279,378.00
54,674,700.00
121,851,000.00
115,522.810.32
26,784,486.89
105,287,516.09
22,613,973
-

งบประมาณแผ่นดิน

ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง
กันเงินงบประมาณไปจ่ายในปี 2562

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2561
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้1
ปี 25592
ปี 25603
ปี 25614
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
100,938,682 106,822,830 116,482,678 23,186,300 24,822,700 24,757,200
13,133,800 11,060,700 10,820,700 89,912,500 94,460,900 107,710,400
7,427,800
5,749,300
3,301,100 12,435,900 16,091,600 15,510,000
2,700,000 13,865,500
3,921,000 13,003,100
7,997,500
9,844,800
10,961,800 18,188,600 18,703,300
124,200,282 137,498,330 134,279,378 149,499,600 161,561,300 176,525,700

ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ปี 2559 งบบุคลากรได้รับจัดสรรต้นปี 98,172,200 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 2,766,482 รวม 100,938,682
งบดําเนินการได้รบั จัดสรรต้นปี 13,124,300 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 9,500 รวม 13,133,800
3
ปี 2560 งบบุคลากรได้รับจัดสรรต้นปี 103,330,800 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 3,492,030 รวม 106,822,830
งบลงทุนได้รับจัดสรรต้นปี 9,915,500 + ได้รับงบกระตุ้นการลงทุนขนาดล็กของรัฐบาล เพิ่มอีก 3,950,000
รวม 13,865,500 บาท
4
ปี 2561 งบบุคลากรได้รบั จัดสรรต้นปี 110,489,200 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิม่ อีก 1,154,378 + 1,783,500 รวม 113,427,078
บาท +1,386,100 + 1,140,000 +283,400 = 116,482,678 บาท
2
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561
จําแนกตามประเภทงบรายจ่าย
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ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ 2561
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บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ที่สร้างผลงานเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะฯ
หน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 แสดงในตารางต่อไปนี้
อาจารย์ / บุคลากร

และ

ผลงานรางวัลที่ได้รับ
รางวัล Elite Reviewer
(impact factor 3.289)

วันที่ / สถานที่
วันที่ 22 มกราคม 2561
จากวารสารระดับนานาชาติ
Archives of Physical
Medicine and
Rehabilitation

รางวัล "Outstanding oral presentation award"
จากการเสนองานเรื่อง "Antioxidant and
anticancer activities of sacha inchi
(Plukenetia volubilis L.) extracts" ในการ
ประชุม First international conference on
innovation of functional foods in Asia (IFFA
2018

วันที่ 22 - 24 มกราคม
2561
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(ครุฑทองคํา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประจําปี 2560 รับมอบรางวัลจาก
พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 1 - 2 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ราชการคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ และตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในงาน "การพัฒนา
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น" ตามโครงการศึกษา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
รับมองรางวัลจาก นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ

ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล

ผศ. ดร.ขนิษฐา พันธุรี

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

คุณสุดใจ ปาวิชัย
รางวัล World Council of Biomechanics Travel วันที่ 8 - 12 กรกฏาคม
Awards ในงาน 8th World Congress of
2561 ณ Dublin, Ireland
Biomechanics

ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
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อาจารย์ / บุคลากร

ผลงานรางวัลที่ได้รับ
บทความวิชาการกรณีศึกษา เรื่อง "การวิจัยและ
พัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง
โครงการนําร่องภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วย
พหุวิทยาการ" ได้รับคัดเลือก เป็น1 ใน 12 ผลงาน
ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Ent Digest ปี 2018

วันที่ / สถานที่
วันที่ 11-13 กรกฎาคม
2561 ณ อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21
ประจําปีการศึกษา 2560 รางวัลแบบอย่างการ
เรียนรู้ (Exemplary Learning Award) ประจําปี
การศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
รางวัลที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ
ศรีสุกรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชยในการนําเสนอ Oral presentation
ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงเทคนิค Isopropanol
Precipitation Test (IPT) เพื่อการคัดรองพาหะ
ฮีโมโกลบินอี ในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซี
เมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ Thalassemia: All
New Hope

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ 201
ชั้น 2 สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หา
วิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รศ. ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ

ผศ. ดร.จินตนา ยาโนละ

ได้รับทุน Travel Bursary Award ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นทุนให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นใหม่ จาก
ผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง Effectiveness of
school based deworming program on the
decreasing of intestinal parasitic infection
rate among Karen hill-tribe children in
Thailand ซึ่งได้นําเสนอในรูปแบบ Short Oral
Presentation และ Poster Presentation ในงาน
ประชุม The 17th Awaji international forum
on infection and immunity

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2561
ณ The Awaji Yumebutai
International
Conference Center,
Awaji Island ประเทศญี่ปุ่น
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ผลงานเด่นด้านงานวิจัย ปี 2561 ความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัย
ผลของโครงการวิจัยทางคลินกิ เรื่อง “Maternal Antiviral
Prophylaxis to Prevent Perinatal Transmission of
Hepatitis B Virus in Thailand (iTAP)” ที่ดําเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญในหน่วยวิจัย พีเอชพีที (PHPT-IRD 174)
จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส
(Institut de recherche pour le développement,
IRD) ร่วมกับผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรงั ษี และ
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย คําดวง นักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์ตลอดจนทีมดูแล
สุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐในเครือข่ายของโครงการ 17 แห่ง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิจัยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) ที่มี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่ความร่วมมือหลัก
ได้เพิม่ ความน่าสนใจให้กับการนําวิธกี ารใหม่ไปใช้ปอ้ งกันการ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก ซึง่ ผลของการวิจยั ทางคลินิกเกี่ยวกับวิธีการใหม่ที่ดําเนินการใน
ประเทศไทย ภายใต้การดําเนินงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยทั้งชาวไทย ฝรัง่ เศส อเมริกัน และยุโรปนี้ ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า
impact factor สูงถึงกว่า 72.406 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี อาจารย์ ดร.วุฒชิ ัย คําดวง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2561 จาก
หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา

นายวราวุฒิ ไชยวงค์
รหัส 581131016

รางวัลที่ได้รับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัล APSR award 2017 ใน ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
การนําเสนอผลงานวิจัยด้วย
วาจาเรื่อง "Agreement Of
Commonly Used Prediction
Equations for Spirometry
Interpretation in Thai
People"

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานประชุมวิชาการ
The Asian Pacific
Society of
Respirology (APSR)
Congress, Sydney
วันที่ 23 - 26
พฤศจิกายน 2560
ณ ประเทศออสเตรเลีย
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นักศึกษา

นางสาวเกษญา มามูล
รหัส 591131001

นส.กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย
รหัส 571131002

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Anticryptococcal activity and
anti-virulence factors of
propolis from stingless bee
ในการประชุมวิชาการประจําปี
ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42
"MT Innovation" วันที่ 25
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา
จ.เชียงใหม่
วิทยานิพนธ์ดีมาก เรื่อง “การ
พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดี
เซ็นเซอร์สําาหรับตรวจหา
แอนติเจน 85 คอมเพล็กซ์ที่หลั่ง
จากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย”
รางวัล Best Oral Presentation award (Silver)

นายคมกริบ หลงละเลิง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์
ตระกูลพัว

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ.ดร. สุพรรษา ปาต๊ะ
ศ.ดร. วัชระ กสินฤกษ์
อ.ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สายนที ปรารถนาผล การประชุมวิชาการ
นานาชาติทันสมัยด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(International
Conference for
Adaptations and
Nutrition in Sports;
ICANS) 2018
วันที่ 18 - 20
กรกฏาคม 2561
ณ โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ปรับปรุง พศ.2558)
จํานวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค (ปรับปรุง พศ.2561)
จํานวนหน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (ปรับปรุง พศ.2559)
จํานวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด (ปรับปรุง พศ.2558)
จํานวนหน่วยกิตรวม 141 หน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร คือ
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (แบบ 2) หลักสูตรนานาชาติ
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
ปรับปรุง พ.ศ.2561
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
(แบบ 1 และ แบบ 2) ปรับปรุง พ.ศ.2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ (แบบ 2) ปรับปรุง พ.ศ.2561 จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (แบบ 2 และ แบบ 3) ปรับปรุง พ.ศ.2560 จํานวนหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย(แบบ 2)
จํานวนหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต
สาขากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต (แบบ 2 และ แบบ 3)
จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
- แบบ 1.1
จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
- แบบ 1.2
จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 1,379 คน
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
สาขากิจกรรมบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
ระดับปริญญาโท
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกกําลังกาย
สาขากิจกรรมบําบัด
สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
สาขากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (ฐานตรี)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (ฐานโท)

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น
342
287
303
284
38
1,254
114
85
91
73
9
372
71
80
76
70
8
305
83
67
74
71
14
309
74
55
62
70
7
268
11
37
40
88
3
5
9
17
1
8
7
16
3
3
-

7
4
8

10
9

1
13
2
11

5
2
1
1

5
7
0
7

-

-

20
16
8

5
1
4

10
3
7

11
37
7
30

รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. | 21

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ
สามารถออกไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี คณะฯ ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดในตารางและรูปภาพกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสี

เทคนิ ค เป็ นกรณีพิ เ ศษ เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาความขาดแคลนบุ ค ลากรในพื้ นที่ จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ร่ ว มกั บศู น ย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์ประชุม ศอ.บต.จังหวัดยะลา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 การพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร จําเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักศึกษา ดังนั้นคณะเทคนิคการแพทย์จงึ จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ทีน่ ักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยผูบ้ ริหารชี้แจงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับตลอดเวลา 4 ปีการศึกษา และผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ และตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี รับมอบ

ทุน จากบริษัทยูแฟมคลีนิค จํากัด โดยมี คุณนวลศรี กิตติเจริญฤกษ์
ผู้จัดการ คุณพรรณนภา กิตติเจริญฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ
คุณสิ ท ธิ ชัย สุน ทรกะลั มภ์ ที่ป รึก ษา เป็ นผู้ แทนมอบเงิน จํา นวน
150,000 บาท เพื่อนําไปพัฒนาภาควิชากายภาพบําบัด
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วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณบดี กล่าวต้อนรับ และแนะนําผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5
อันดับแรก ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission
System, TCAS) รอบที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 17 ทุน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.
วาสนา ศิริรังษี คณบดี กล่าวต้อนรับ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2561และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
ประจําปีการศึกษา 2560

ในปีงบประมาณ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยโครงการต่างๆ ดังนี้
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการสืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง คณะเทคนิคฯ
กิจกรรมร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาหอพักนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมถอดไทน์ใส่เข็ม ปีการศึกษา 2560
ค่ายเปิดบ้านสีน้ําเงิน ครั้งที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการวันนักศึกษาพบผู้ประกอบการ (Best Career Day)
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่จัดกิจกรรม
3 พฤศจิกายน 2560
14 มกราคม 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
30 มีนาคม 2561
18-19 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ
1) งานวันวิชาการครั้งที่ 19 และงานพิธีจบการศึกษา
2) โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา
โครงการสัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
โครงการโลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน ปีการศึกษา 2561 (Pre College Program)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2561
โครงการกิจกรรมเปิดห้องเชียร์ ปีการศึกษา 2561
โครงการพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2561
โครงการ CMU Young Blood 2017
CMU Young Blood 2018
โครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกกิจกรรม” ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน”
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาในทุกสาขาวิชา Conversation
English in the Clinic
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการแพทย์ (MT จิตอาสา ครั้งที่ 4)
โครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (คลินิกมอเตอร์ไซต์)
โครงการ “MT best all around, MT best Service mind”
ภาควิชารังสีเทคนิค
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค
โครงการรับขวัญบัณฑิตเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการอบรมความรู้ด้านฎหมายสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
โครงการสอนซ่อมเสริมวิชาชีพรังสีเทคนิค นักศึกษารังสีเทคนิคชัน้ ปีที่ 3
โครงการไหว้ครูภาควิชารังสีเทคนิค
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการวันกิจกรรมบําบัดโลก
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โครงการรับขวัญบัณฑิตภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ ประจําปี 2561
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์กิจกรรมบําบัด
โครงการไหว้ครูภาคกิจกรรมบําบัด

วันที่จัดกิจกรรม
15 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
1-3 มิถุนายน 2561
23 กรกฎาคม 2561
30-31 กรกฏาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม -11 กันยายน 2561
16 สิงหาคม 2561
มกราคม – เมษายน 2561
สิงหาคม - กันยายน 2561
19 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
1- 30 กันยายน 2561
ตามกําหนดการตลอดปี 2561
21 มกราคม 2561
22 กรกฎาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
1 สิงหาคม –30 กันยายน 2561
13-14 ธันวาคม 2560
20 มกราคม 2561
29-31 มีนาคม 2561
6 – 7 พฤษภาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
27 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน
2560
16 - 29 มกราคม 2561
19 มกราคม 2561
27 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม
2561
16 พฤษภาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่กิจกรรมบําบัด
ประจําปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมเพาะกล้าโอทีต้นใหม่ ประจําปี 2561)
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน ครั้งที่ 20
โครงการ “การดูแลกระดูกสันหลังคต” ปีการศึกษา 2561
โครงการการศึกษานอกสถานที่สําหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 20
ปางช้างแม่สา อ.แม่แตง เชียงใหม่
โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพประจําปีการศึกษา 2561
โครงการไหว้ครูภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการสัปดาห์กายภาพบําบัดแห่งชาติ
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่จัดกิจกรรม
27 สิงหาคม 2561
18 ธันวาคม 2560
28 เมษายน – 11 สิงหาคม
2561
19 ธันวาคม 2560
19 – 23 มิถุนายน 2561
17 สิงหาคม 2561
26 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
3 สิงหาคม 2561

ภาพส่วนหนึง่ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม AMS Library
Day ครั้งที่ 3 ณ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3
อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

 วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2561 โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ
(Interprofessional education: IPE) กิจกรรม Case
discussion กรณีศึกษา เรื่องผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ และมีอาการแพ้สารทึบรังสี โดยมี คณาจารย์
และนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันต
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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 วันที่ 30 มีนาคม 2561 :
กิจกรรมถอดไทด์ใส่เข็ม ปีการศึกษา 2560

 วันที่ 31 มีนาคม 2561 นศ.รังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมงาน BDMS RT ; CTT Career Day
ครั้งที่ 4“ Career opportunity; Work life Balance”
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ่
1. นายเจตน์ รู้เทีย่ ง ผลงาน "Area Measurement Program for
Cell Migration by Region Growing Technique"
2.นส. นัฎชาภรณ์ จินดาชัย ผลงาน"Antioxidant Properties of
MRI Contrast Agents : In Vitro Study"
3.นส. พิชยา ศิรมิ าตร์พรชัย ผลงาน"Indoor Radon
Assessment at Doi Saket District, Chiang Mai, Thailand"

 วันที่ 22 เมษายน 2561 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
ประจําปี 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 "งานวันจบการศึกษาอําลา
สถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชัน้

26 | รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 วันวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 ประจําปี
การศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ และ ลานกิจกรรม
หน้าอาคารคณะฯ อาคาร 12 ชั้น

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561
โครงการ "โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน" ปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะเทคนิคการแพทย์"

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Social
media and Professionalism ให้นักศึกษากายภาพบําบัด
ปี 3 และ 4 วิทยากรโดย อาจารย์ นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. | 27

วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
“เพาะกล้า......โอทีต้นใหม่”

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
พิธีไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561:
การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน”
วิทยากร โดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบูลชัย
หัวหน้าศูนย์เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ มช. และเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
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วันที่ 1 กันยายน 2561:
การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เรื่อง “ทักษะ
การให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อ
เอชไอวีขณะปฏิบัติงาน”
วิทยากรโดย คุณรัตนา ไชยฟองศรี
คุณศิริพร จิระศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันทราย

วันที่ 8 กันยายน 2561
ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นํานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ ประจําปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลจากโครงการ CMU London Recycling Ambassador
Competition โครงการ CMU London Recycling
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทูตรีไซเคิลประจํา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2017
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

นายศิวดล ใจมะโน
รางวัลจากโครงการ CMU London Recycling Ambassador
Competition โครงการ CMU London Recycling
- รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ AMS Dance Cheerleader
ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
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ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลจากโครงการ CMU London Recycling Ambassador
Competition โครงการ CMU London Recycling
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท

นางสาวปวันรัตน์ สิริ
นางสาวนิจฌานันท์ เทียมแสน
นางสาวนุรฮูดา บูนํา
รางวัลจากโครงการ CMU London Recycling Ambassador
Competition โครงการ CMU London Recycling
- รางวัลชนะเลิศด้านงานอาสาในเรื่องชวนเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน
ชวนเพื่อนแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้ง
ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
นายสุพัชชา กองหาโคตร
นางสาวสิรินาถ จันทร์ดี

ทุนการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ
เงินบริจาคจากจากบริษัทห้างร้าน มูลนิธิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกิจการ
นักศึกษาคณะฯ ทําหน้าทีเ่ ป็นผู้ประสานงานในการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา ซึง่ ในปี 2561 คณะเทคนิค
การแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้
ทุนการศึกษา
จํานวนเงิน
1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ กองทุนพัฒนาคณะ
1.1 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
453,000
1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษา
- ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
400,000
- ทุนฝึกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบําบัด,และรังสีเทคนิค
70,000
1.3 ทุนสนับสนุนการทํางานของนักศึกษา
150,000
1.4 ทุน 40 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ (สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
707,740
1.5 ทุนสนับสนุนการวิจัยและวิทยานิพนธ์สําหรับบัณฑิตศึกษา
816,000
2. ทุนกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ (จัดสรรเป็นทุนฝึกงานนอกสถานที่
15,600
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบําบัดและรังสีเทคนิค)
3. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า
3.1 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค
109,000
3.2 ทุนอาหารกลางวัน
30,000
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ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจําปีงบประมาณ 2561
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง รหัสนักศึกษา 591110200 ได้รับ
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN-ACTS Program
เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya ประเทศ
มาเลเซีย โดยมี ผศ.ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา อาจารย์ที่ปรึกษา
และ นายธีระธาดา จีนจะโปะ รหัสนักศึกษา 591110300
ได้รับทุนสกอ. ในโครงการ AIMS Program เพื่อไปศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ University of Malaysia Sabah ประเทศ
มาเลเซีย โดยมี ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 โครงการ AUN - ACTS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน
ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง รหัส 591110200
โครงการ AIMS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน
ณ University of Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย
ได้รับทุนจากสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)

นายธีระธาดา จีนจะโปะ รหัส 591110300

วันที่ 20 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มอบทุนการศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ โดยมี ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เป็น
ตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่ นายวีรบุรุษ เทพพรมวงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 200,000 บาท
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กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษายืม
โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเป็นกรณีเร่งด่วน โดยคณะฯจะพิจารณา
ตามความจําเป็น เป็นกรณีไป
กิจกรรมพัฒนาความเป็นสากลและความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ให้แก่นักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ เห็นความสําคัญของการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถระดับ
สากล จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการและเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จากต่างประเทศ ดังสรุป
ในตารางต่อไปนี้
ข้อมูล Student Outbound (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
วัน เดือน ปี
12-ธ.ค.-60 23 ธ.ค-60

ชื่อ-สกุล
นายกันชน ภู่สว่าง
นส.ณิชกานต์ บุญมีทอง
นส.พรรษา พิทธยะพงษ์
นายภาณุภัส นาดี
25-ม.ค.-61 17-มิ.ย.-61 น.ส.ชฎาพร ไทยเที่ยง
07-ก.พ.-61 15-มิ.ย.-61

29-มี.ค.-61 30-เม.ย.-61

29-มี.ค.-61 30-เม.ย.-61

29-มี.ค.-61 30-เม.ย.-61

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Faculty of Health
Sciences, Universiti
Kebangsann Malaysia
(UKM) มาเลเซีย
University of Malaya/
มาเลเซีย

รายละเอียด
"โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ: การฝึก
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัตกิ าร"

โครงการ AUN-ACTS Program เพื่อไปศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ University of Malaya ประเทศ
มาเลเซีย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นายธีระธาดา จีนจะโปะ University of Malaysia โครงการ AIMS Program เพื่อไปศึกษา
Sabah / มาเลเซีย
แลกเปลี่ยน ณ University of Malaysia Sabah
ประเทศมาเลเซีย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560
โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3
น.ส.กัญญวัฒน์ กองมงคล Seoul National
การฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ
นายธนกรณ์ ธรรมปัญญา University Hospital
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสี
น.ส.จิราวรรณ นิ่มแพร (SNUH) / เกาหลีใต้
น.ส.วิรัลยุพา สมมาตร
เทคนิค
น.ส.ณัฏฐณิชา สารหวัน
นายพลัฏฐ์ นาใจ
Shu Zen College of โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3
นายวุฒิกร ผิวคราม
การฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ
น.ส.พรสวรรค์ เฉื่อยฉ่ํา Medicine and
Management/ ไต้หวัน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสี
นายวัชริศ วรสิริปรีชา
เทคนิค
น.ส.ปานชนก ธรรมาธิ
กรณ์ชัย
Universiti Kebangsann โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3
น.ส.จุฑามาศ กิตมิ า
การฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ
Malaysia (UKM) /
น.ส.นิยดา เสมระสะ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสี
น.ส.มโนรมย์ เพ็ญจํารัส มาเลเซีย
เทคนิค
น.ส.วรินรําไพ ศรีบูรตรา
นนท์
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วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
15-มิ.ย.-61 24-มิ.ย.-61 นายคณาธิป ธวิตอังกูร
นส.เกวลี พิเชษฐ์พันธ์
นส.ศศินารถ หมอติ้น

17-มิ.ย.-61 20-มิ.ย.-61 น.ส. ปพิชญา ทิทศั น์
น.ส. ศลิษา เกียรติศักดิ์
นาย ธัญย์พสิ ิษฐ์
เจียมศุภกร
น.ส. นันทิยา กันเม็ด
นายณัฏฐนิช จุมปาทอง

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Soseikai General
Hospital Tokyo
Working support
center for the higher
brain dysfunction
‘Rashinban’
Universiti Osaka
Health Science /ญี่ปุ่น
Ewha Womans
University/ เกาหลีใต้

East China University
of Science and
Technology/
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Angeles University
9-ก.ค.-61 15 ก.ค.-61 นส.มนฤทัย แย้มวงษ์
Foundation
นส.ฐาปนีย์ คําติ๊บ
นส.ณิชกานต์ พิทยาภรณ์ ประเทศฟิลิปปินส์
นส.ชนากานต์ คําคุณ
นส.จิรนันท์ ตัง้ ประดิษฐ์
นส.อชิรญา คําเจริญ
01-ก.ค.-61 07-ก.ค.-61 นส.พิมพ์วรา เศรษฐ์วุฒิ
ภัทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขากิจกรรมบําบัด

21-ก.ค.-61 29-ก.ค.-61 น.ส.กาญจนา จุลพันธ์
น.ส.กานติรัตน์ ยะจา
น.ส.เจนจิรา จิตธรรม
นายนพดลปิงคํา
นายศิวดล ใจมะโน
น.ส.สิริกาญดา
ชาครเมตตากุล
น.ส.สิรินาถ จันทร์ดี
นายสุพัชชา กองหาโคตร
น.ส.สุรัตนา พันธพาณิชย์
น.ส.หทัยภัทร เรือนแก้ว

Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM),
School of
Rehabilitation
Sciences/ มาเลเซีย

รายละเอียด
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ สําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัด ณ
Osaka Health Science ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา ภายใต้การประชุมเอเชีย –
แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นาํ ด้านสุขภาพ ในหัวข้อ
เรื่อง Global Health Leaders - Influencing
Sustainable Development Goals (SDG)
(Students Exchange Program under AsiaPacific Alliance of Health Leaders (APAHL)
Conference)”
โครงการ ECUST-CMU SEED Program 2018

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ ณ
ประเทศฟิลิปปินส์ สําหรับนักศึกษา
กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy
Student Exchange Program)

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ ณ
ประเทศมาเลเซีย สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
ระดับปริญญาตรี (Student exchange
program for physical therapy students at
the undergraduate level in Malaysia)

ข้อมูล Student Inbound (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
02 ต.ค.2560- 30 ต.ค. 2560 Mr. Florian Verrier

หน่วยงานที่ร่วมมือ
รายละเอียด
Paris V Descartes ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
โครงการ PHPT
University /
ฝรั่งเศส
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วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
08 ม.ค. 2561- 30 เม.ย. 2561 Miss Carmen R. Smith
Miss Jessica Cummings
08 ม.ค. 2561- 18 ม.ค. 2561 Molly June Smith
Lindsay Elizabeth Thueson
Rebecca Claire Berland
Miriam Leah Basye
Samantha Gollub
Jennifer Lynne Miller
Tiffany Nicole Polson
Ari Seth Ronick
Logan Eugene Rossmiller
16 ม.ค. 2561- 26 ม.ค. 2561 MA. AYA KARMELA G. MEDINA
MA.MICAH RENEA F. GALANG
CHRISTIAN KLEIN D. DOMINGO
ABIGAIL Y. DAVID
MARIE THERESE E. DABU
12 ก.พ.2561 - 11ส.ค.-2561 Ms. NGUYEN Khanh Ngoc

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Northern Arizona
University/
สหรัฐอเมริกา
School of
Physical Therapy
& Rehabilitation
Science,
University of
Montana/
สหรัฐอเมริกา
Department of
Ocupational
Therapy, Angeles
University
Foundation/
ฟิลิปปินส์
University
Toulouse III –
Paul Sabatier/
ฝรั่งเศส
University of
Idaho /
สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
ฝึกปฏิบตั ิในโครงการช้างบําบัด ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการอบรมและดูงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ

โครงการฝึกปฏิบตั ทิ างคลินิกของ
อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก
College of Allied Medical
Professions, Angeles University
Foundation, Philippines
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
โครงการ PHPT

ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาขา Exercise
Science and Health โครงการยูแสค
ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
School of Health ฝึกปฏิบตั ิทางคลินกิ ณ ภาควิชา
26 ก.พ. 2561 01 เม.ย. 2561 Mr. Anton Tobias Helgason
กิจกรรมบําบัด
Miss Sofie Therese Gustafsson & Welfare,
JÖNKÖPING
Miss Anna Felicia Othelia
UNIVERSITY ,
Andersson
Miss Linn Elisabet Samuelsson Sweden/ สวีเดน
Baika Women’s โครงการช้างบําบัด ภาควิชา
09 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2561 Mayu Shimizu
University/ ญีป่ นุ่
กิจกรรมบําบัด เรือ่ ง “กรอบความรูก้ าร
Shinano Nakasuji
นําสัตว์มาช่วยในการบําบัดและการใช้
Satomi Hasegawa
ช้างบําบัดสําหรับบุคคลออทิสติก”
Airi Sato
Sayaka Tsubota
Sumika Hara
Sakura Hiragi
Chino Matsuzaki
Aoi Kawaguchi
Kotoe Kawasaki
Rina Kikuchi
Yuki Shibata
Nobuaki Ohshiba
30 เม.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 Ms. Claire Stein
Université Paris- ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
Dauphine/ ฝรั่งเศส โครงการ PHPT

14 ก.พ. 2561- 16 มี.ค. 2561 Miss Joelle Stephens
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วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
02 พ.ค. 2561 18 พ.ย. 2561 Ms. Hélène TREHARD

04 มิ.ย. 2561 27 ก.ค. 2561 Miss Alison Nguyen

25 มิ.ย. 2561

22 ก.ค. 2561

03 ส.ค. 2561
03 ส.ค. 2561

รายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
โครงการ PHPT
ฝึกประสบการณ์และศึกษาวิจัยภายใต้
การกํากับดูแลของผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โคว้
ในหัวข้อเรื่อง “Development of
analysis software for quality
control of Magnetic Resonance
Imaging (MRI) system” ณ ภาควิชา
รังสีเทคนิค

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบตั ิ เรื่อง
“Molecular laboratory diagnosis
of Flaviviruses in mosquitoes” ณ
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์
21 ก.ค. 2561 Miss Phong Hui Kuan
Faculty of Health โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์
Miss Daphne Wang Qiao Xuan Sciences,
Universiti
Kebangsann
Malaysia (UKM)/
มาเลเซีย
Faculty of Health โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยใน
24 ส.ค. 2561 Miss Rekha A/P Ganesan
อาเซียน+3 ภาควิชารังสีเทคนิค
Sciences,
Mr. Lee Sek Kan
Universiti
Miss Tee Hui Sin
Kebangsann
Miss Yee Ying Yih
Malaysia (UKM)/
Miss Toh Zi Xin
มาเลเซีย
Faculty of Health โครงการดูงานทางคลินิกสําหรับการ
24 ส.ค. 2561 Mr. Nazrin Bin Ismail
ฝึกงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Sciences,
Miss Nursyaza Deanna Bt
แห่งชาติมาเลเซีย (UKM) ประจําปี
Hussin Miss Siti Masturah Bt Universiti
2018 ภาควิชากายภาพบําบัด
Kebangsann
Zahari
Miss Anis Afifa Bt Mohd Hanafi Malaysia (UKM)/
มาเลเซีย
28 ต.ค. 2561 Tomomi Sakurai
Kobe University ฝึกประสบการณ์และศึกษาวิจัยภายใต้
School of Health การกํากับดูแลของผศ.ดร. สุภาวดี พุฒิ
Sciences / ญี่ปุ่น หน่อย ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
23 พ.ย. 2561 Miss Maggie Vimon Tappitake SUNY Downstate ศึกษาและฝึกปฏิบตั ิในด้าน
Medical Center กิจกรรมบําบัด ณ ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด และโครงการช้าง คณะ
สหรัฐอเมริกา
เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มิ.ย. 2561 17 ส.ค. 2561 Miss Lucy DE GUILHEM DE
LATAILLADE

23 มิ.ย. 2561

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Lyon 1 Claude
Bernard
University /
ฝรั่งเศส
Department of
Tropical
Medicine, Medical
Microbiology and
Pharmacology,
University of
Hawaii at Manoa
(UHM) / ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Engineering
College of of
Industrial Biology/
ฝรั่งเศส
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วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
13 ส.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 Miss HSIN-YA YEH
Miss Wen-Hui Lin
Miss Jing Syun Huang
Miss Shang-Ying Tsai

17 ก.ย. 2561 16 ก.พ.2562 Ms. Maya Van Caute

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Department of
Medical Imaging
and Radiology,
Shu Zen Junior
College of
Medicine and
Management,
Taiwan / ไต้หวัน
Université Paris 1
PanthéonSorbonneฝรั่งเศส

รายละเอียด
โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ภาควิชา
รังสีเทคนิค

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
โครงการ PHPT

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรครัง้ ที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 253 คน ซึ่งคณะฯ ได้จัดการ
ฝึกซ้อมบัณฑิตและจัดเลี้ยงรับขวัญบัณฑิตในวันถ่ายภาพหมู่บณ
ั ฑิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2559 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 (23 มกราคม 2561) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทย์ที่ตอบข้อมูลแบบสํารวจทั้งสิ้น 247 คน จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 280 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทั้งสิ้น 247 คน จากผู้สําเร็จการศึกษา 280 คน ปรากฏข้อมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้
ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
รวม

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
84
59
70
67
280

จํานวนบัณฑิต
ตอบแบบ
สอบถาม
79
46
68
54
247

ภาวะการทํางานของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา (8 เดือน)
ทํางาน (%) ศึกษาต่อ (%) กําลังหางาน
ประกอบอาชีพ
(%)
อิสระ (%)
43 (54.4)
14 (32.5)
20 (46.5)
2 (4.6)
46 (100)
0
0
0
58 (85.3)
2 (2.9)
7 (10.3)
1 (1.5)
29 (53.7)
12 (22.2)
12 (22.2)
1 (1.9)
176 (71.3)
28 (11.30)
39 (15.8)
4 (1.6)
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ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของบัณฑิตทีท่ ํางานในภาครัฐและเอกชน*
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด
กายภาพบําบัด
รวมทุกสาขาวิชา
*ข้อมูลผลการสํารวจช่วง
วันที่ 23 มกราคม 2561)

หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานภาคเอกชน /
รวม
รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ
14
29
43
18
28
46
17
41
58
7
22
29
56
120
176
8 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา (มิ.ย.60-ม.ค.61) สํารวจเมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ
*ข้อมูลจาก http://mis.cmu.ac.th/skajob/default_information.html
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการวิจัย
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 จากแหล่งทุนต่างๆ
ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน 4 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,301,100 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้คณะฯ
2.1 สําหรับคณาจารย์และบุคลากร 26 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,494,760 บาท
2.2 สําหรับบัณฑิตศึกษา 28 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 731,740 บาท
3. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,543,800 บาท
4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อื่นๆ 46 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 45,651,365 บาท
(โครงการวิจัยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 – 2564 งบประมาณทีป่ รากฏเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รวมได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทัง้ สิ้น 111 โครงการ เป็นเงิน 54,722,765 บาท

แผนภูมิแสดงทุนสนับสนุนงานวิจัย จําแนกตามแหล่งทุน

รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. | 39

แผนภูมิแสดงทุนสนับสนุนงานวิจัย จําแนกตามสาขาวิชาของหัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,657,100 บาท
1. โครงการศึกษานําร่องเพื่อการประเมินความสัมพนธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในซีรั่มของการติดเชื่อไวรัสซิก้าในหญิง
876,000
ตั้งครรภ์กับอาการไม่พึงประสงค์ในการตั้งภรรภ์หรืออาการของทารกกับอาการไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
หรืออาการของทารกในประเทศไทย | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วุฒิชัย คําด้วง
953,100
2. โครงการเทคนิค Real time PCR และ high resolution melting (HRV) curve analysis สําหรับการ
ตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่รวดเร็วในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (ระยะที่ 2)
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล
3. โครงการการผลิตอาร์เอ็นเอแอปตาเมอร์ชนิดทนต่อเอนไซม์ nuclease ที่มีความจําเพาะกับเชื้อแบคทีเรีย
828,000
Streptococcus suis serotype 2 | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช
ภาควิชารังสีเทคนิค
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 644,000 บาท
1. โครงการต้นแบบเครื่องวัดความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กเชิงอะตอมเพื่อประยุกต์ทางการแพทย์
644,000
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงศ์
งบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
11 โครงการ เป็นทุนวิจัย 730,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการตรวจวัดปริมาณเชื้อเอชไอวี-1 ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง
QIAGEN artus HIV-1 QS-RGQ และเครื่อง Roche COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 v2.0 ใน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 สายพันธุ์ CRF01_AE infected patients” | หัวหน้าโครงการ น.ส.ชิดชนก กองแสง
14,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและป้องกันเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยง
60,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะทางอณูวิทยาของเชื้อเอ็มอาร์เอสเอที่แยกได้จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ประเทศไทย” | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล
60,000
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae และ Chlamydia
trachomatis ในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เข้ารับการบริการที่สํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1
เชียงใหม่ ด้วยวิธีเอเอ็มเอส เอ็นจี/ ซีทีเรียลไทม์พีซีอาร์” | หัวหน้าโครงการ น.ส.ปนัดดา พุทธคํา
60,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การสืบค้นฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนในหลอดทดลองของสารสกัดจากดาวอินคา”
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
60,000
6. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษานําร่องการนําวัสดุควบคุมคุณภาพไปใช้ในการทดสอบความชํานาญการ
ตรวจปัสสาวะประจําวันในห้องปฏิบัติการ” | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
56,000
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การประดิษฐ์กับดักยุงประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพื่อใช้เก็บตัวอย่างยุงสําหรับ
งานวิจัยและการเฝ้าระวังโรค” | หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุดใจ ปาวิชัย
60,000
8. โครงการวิจัยเรื่อง “การหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการตรวจความเข้ากันได้ของเกล็ดเลือดโดยวิธีโฟล
ซัยโทเมทรี” | หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
100,000
9. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคของเปปไทด์ต้านจุลชีพต่อเชื้อวัณโรคในหลอดทดลอง”
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
100,000
10. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจหาระดับของแอนติบอดีต่อเซอเฟสแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด
บี หลังการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี 1 ครั้ง ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561”
| หัวหน้าโครงการ อ.ประพัณฐ์ หลวงสุข
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
11. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเก็บรักษาเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดของตนเองจากกระแสเลือดผู้ป่วย
มะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิด” | หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

งบประมาณ
100,000

ภาควิชากิจกรรมบําบัด
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 220,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินองศาการเคลื่อนไหวของแขนด้วยเซ็นเซอร์ชนิดพกพาได้
แบบต้นทุนต่ํา” | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
60,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมในห้องบําบัดประสาทรับความรู้สึกสําหรับ ผู้ป่วยจิต
เวช” | หัวหน้าโครงการ ผศ.สายฝน บุญฉัตรกุล
100,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อฝึกความคิดความเข้าใจสําหรับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและศึกษาผลระยะสั้นและระยะยาว” | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
ภาควิชากายภาพบําบัด
9 โครงการ เป็นทุนวิจัย 494,760 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประยุกต์แรงต้านทาน Triflo, Triflo
แบบดั้งเดิม และอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าแบบดั้งเดิม ที่มีต่อการทํางานของปอด
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัครสุขภาพดี : การศึกษานําร่อง”
|หัวหน้าโครงการ อ.ณฐารินทร์ บุญทา
51,600
2. โครงการวิจัยเรื่อง “ความตรงของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินการเดินขณะเดินตรง
เดินเปลี่ยนทิศทางและความเร็ว ในห้องทดลองและสภาพแวดล้อมอิสระ”
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
34,710
3.โครงการวิจัยเรื่อง “ความเที่ยงตรงในการแปลและคุณสมบัติทางจิตวิทยาของแบบสอบถามกิจกรรม
ทางกายสําหรับเด็กและวัยรุ่นฉบับภาษาไทย” | หัวหน้าโครงการ รศ.สายนที ปรารถนาผล
48,450
4. . โครงการวิจัยเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” | หัวหน้าโครงการ ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
60,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความชุก ความเครียดต่ออาชีพและการสูญเสียความสามารถในพนักงาน
ขับรถที่มีปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ : การศึกษานําร่องในภาคเหนือ ประเทศไทย”
| หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
60,000
6. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษานําร่อง : ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าและโปรแกรมการออกกําลังกาย
ตั้งแต่ต้นต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ”
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
60,000
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินการเดินในสภาพแวดล้อมอิสระในคน
วัยหนุ่มสาว คนสูงอายุที่มีและไม่มีประวัติหกล้ม” | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
60,000
8. โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินการทรงตัวในท่านั่งโดยใช้ Swaymeter ในเด็กสมองพิการ”
| หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อริสา ปาระมียอง
60,000
9. โครงการวิจัยเรื่อง “ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมอุปกรณ์ใหม่ในการฝึกเพิ่มปริมาตร
ปอดและการวัดการขยายตัวของทรวงอกในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี” | หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว
ประเภททุนโครงการวิจัยสถาบัน/การเรียนการสอน/บริการชุมชน
3 โครงการ เป็นทุนวิจัย 50,000 บาท
10,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษากิจกรรมบําบัด”
| หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง
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งบประมาณ
10,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายภายในแขนงวิชาเคมีคลินิก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
| หัวหน้าโครงการ นายสุวัฒนศิล กิตติคุณธรรม
2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและการติดตามงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30,000
| หัวหน้าโครงการ นางสุธิดา วงษ์พันธุ์
งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2559
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
12 โครงการ เป็นทุนวิจัย 330,957 บาท
“วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาและการประเมินชุดตรวจอิมมูโนสติกเพื่อตรวจหาซีตาโกลบินสําหรับการคัด
30,000
กรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเซาท์อีสต์เอเชียน (Development and Validation of Zeta-globin
Chain Immunostick Test for Screening of a-thalassemia 1 Southeast Asian Carriers)” | น.ส.
เมธาวี พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของสารสกัดหยาบจากดอกไม้ในตํารับยาไทยต่อการแบ่งตัวของเซลล์สายพันธุ์มะเร็ง
30,000
เม็ดเลือดขาวและการแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 และฟิมส์ไลค์ไทโรซีนไคเนส 3 (Effects of Crude
Flower Extracts from Recipes of Thai Traditional Medicine on Leukemic Cell Line
Proliferation and Protein Expressions of Wilms' Tumor 1 and Fms-like Tyrosine Kinase 3)” |
น.ส.ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
30,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทระดับเซลล์ของ Glucosidase II Beta sub-unit ต่อพฤติกรรมการเจริญการตาย
อย่างมีแบบแผนของเซลล์และความไวต่อยาเคมีบําบัดในเซลล์มะเร็งปอดชนิดคาร์ซิโนมา (Cellular Roles of
Glucosidase II Beta Sub-Unit (GlullB) Toward Growth Behaviors, Programmed Cell Deaths
and Chemotherapeutic Sensitivity in Lung Carcinoma Cells)”
| นายวรพงศ์ เขาดี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการรับประทานน้ํามันถั่วดาวอินคาต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะ
30,000
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง (Effect of Sacha Inchi Oil Consumption on Lipid Profile in Persons with
Hypercholesterolemia)”
| นายวัฒนพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้เปปไทด์ ซี 46 ร่วมกับ 2LTRZFP เพื่อยับยั้งกระบวนการเข้าสู่เซลล์และอินทิเกรชัน
4,793
ของเอชไอวี 1 ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง (Combination of C46 Prptide with 2LTRZFP for
Inhibiting of HIV-1 Entry and Integration in Vitro and in Animal Model)”
| นายกุลวัฒน์ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้แอลฟารีพีทโปรตีนเป็นโมเลกุลต้านไวรัสเอชไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
30,923
ประกอบอนุภาคหรือการสร้างไวรัสที่สมบูรณ์ (Application of Alpha Repeat Protein as Antiviral
Molecules Against HIV-1 Targeting Viral Assembly or Maturation)”
| น.ส.สุดารัตน์ หาดเพชร อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนของสารสกัดพรอพอลิสและผลต่อปัจจัย
30,000
ความรุนแรงของแคนดิดาอัลบิแคนส์ (Formulation and Characterization of Propolis Extract
Nanoparticles and Its Effects on Candida albicans Virulence Factors)”
| นายอนุพนธ์ เอียดนุช อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
32,929
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การควบคุมการแสดงออกของยีน 2 ชนิดที่ยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 และการศึกษาบทบาท
ของโปรตีนแองไครินในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 (Regulation of Dual Divergent
Anti-HIV-1 Gene Expressions and the Investigation of the Roles of Ankyrin Protein in
Inhibiting HIV-1 Replication)”
| นายสุทธิ์พิรัชย์ มูลเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
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งบประมาณ
37,450
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของสารสกัดจากจําปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin) ต่อ
การแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 เบรกพอยท์คลัสเตอร์รีเจียน/อะเบลซันและฟิมส์-ไลค์ไทโรซีนไคเนส 3
ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว Effects of Champi Sirindhorn (Magnolia sirindhorniae Noot. &
Chalermglin) Extracts on Expression of Wilms' tumor 1, Breakpoint Cluster Region/Abelson,
and Fms-like Tyrosine Kinase3 Proteins in Leukemic Cell Lines”
| น.ส.สวลี เส้าสะท้าน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
21,400
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดของตนเองจากระแสเลือด
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา Comparative Study of Preservative Methods
for Autologous Peripheral Blood Stem Cells Collected from Lymphoma and Multiple
Myeloma Patients” | นายบรรพต แสงคํานาง อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
30,121
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การแยกและศึกษาคุณลักษณะของดีเฟนซินชนิดใหม่จากเมล็ดพืชตระกูลถั่วและการ
ทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง Isolationi and Characterization of Novel Defensin From
Fabaceae Seed and Efficacy Validation in Animal Model”
| น.ส. สัณฑสิริ ออรพินท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
23,341
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการใช้หยดเลือดแห้งบนกระดาษกรองสําหรับตรวจวัดปริมาณอาร์เอ็น
เอของไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย Feasibility of Using Dried Blood Spots for HIV
RNA Load Testing Among HIV-Infected Individuals in Thailand”
| น.ส. วิราภรณ์ เทพบัญฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วุฒิชัย คําดวง
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 181,048 บาท
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิผลของแนวทางส่งเสริมความพร้อมทางการเขียนสําหัรบเด็กนักเรียนอนุบาล
16,112
(Effectiveness of Handwriting Readiness Protocol for Kindergarten Students)”
| น.ส.เพ็ญศรี สิงห์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
29,936
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจแบบใช้หลายแนวทางสําหรับผู้สูงอายุที่มีความ
บกพร่องด้านความคิดความเข้าใจที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา (Development of Multi-Faceted
Cognitive Traing Program for Elderly with Cognitive Impairment Living in Social Welfare
Home for Older Persons)”
| น.ส.สุคนธรส ศิวิลัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์.
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพสู่การให้บริการทางกิจกรรมบําบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
30,000
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี (Development of Health Informatics for Occupational Therapy
Community-based Services for Children from Birth to 6 Years of Age)”
| น.ส.เกวลิน ปัญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาระดับพฤฒพลังและรูปแบบการใช้เวลาในผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒพลัง (The
30,000
Study of Active Ageing Levels and Time Use Pattern in Active Ageing)”
| น.ส.อัจฉริยา ปัญญาแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินความจําปฏิบัติการด้านวิชูโอสเปเชียลสําหรับเด็กไทยในวัย
45,000
เรียน (Development of Visuospatial Working Memory Assessment Tool in Thai School-Aged
Children)” | น.ส.ฐิติยา วังกาวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการสั่งสะเทือนกล้ามเนื้อคอต่อการทรงตัวขณะยืนและอัตราเร็วการเดินในผู้ที่มี
30,000
อาการปวดคอ (Effects of Neck Muscle Vibration on Standing Balance and Gait Speed in
Individuals with Neck Pain)”
| น.ส.นิภาภรณ์ วรรณพรหม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
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งบประมาณ
21,749
วิทยานิพนเรื่อง “ความตรงและความเที่ยงของดัชนีความผิดปกติของเสียงในเด็กฉบับภาษาไทยValidity and
Reliability of the Pediatric Voice Handicap Index: Thai Version”
| น.ส.สุชาวดี พัฒนผลสุขุม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์แท็บเล็ตสําหรับฝึกความคิดความเข้าใจในผู้ป่วยโรค
21,800
หลอดเลือดสมองคนไทยDevolopment of Application on Tablet for Cognitive Training in Thai
Stroke Patients“ | น.ส.ทิพวรรณ ไทยวนต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
30,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ Movement
Assessment Battery for Children-Second Edition (MABC-2) ฉบับภาษาไทยCross-cultureal
Validity and Reliability of Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (MABC2) Thai Version” | น.ส. รุจิรา ใจแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
ภาควิชากายภาพบําบัด
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 92,186 บาท
39,243
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการฝึกความหนักสูงแบบช่วงร่วมกับการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านต่อตัวแปร
การหายใจขณะหลับและการทํางานของหลอดเลือดในเด็กและวัยรุ่นอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั้น : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม (The Effects of High Intensity Interval Training Combined
with Resistance Training on Sleep Breathing Variables and Vascular Function in Obese
Children and Adolescents with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Randomized)” | นายค
มกริบ หลงละเลิง อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สายนที ปรารถนาผล
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความเร่งบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนสําหรับประเมินตัวแปร
30,000
ด้านระยะทางและเวลาการเดินของผู้สูงอายุ (Validity of a Smartphone-based Accelerometer for
Spatiotemporal Gait Assessment in Older Adults)”
| น.ส.กุลนันท์ เตจา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
7,193
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลการรักษาของนวัตกรรมอุปกรณ์พยุงหลังที่มีการประคบร้อนและการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของการทํางานกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง (Investigation of the
Therapeutic Effects of an Innovative Lumbar Support Comprising Hot Pack and Core Muscle
Activation Feedback in Individuals with Low Back Pain)”
| น.ส.ดวงฤดี ดิษสงวน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
6,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง เวลาการตอบสนองและการทํางานประสาทสัมพันธ์ของมือและ
ตาในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ Reaction Time, Response Time and Hand-eye
Coordination in Individuals with Chronic Idiopathic Neck Pain”
| น.ส.กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์
370
วิทยานพนธิ์เรื่อง “ผลของการรักษาทางกายภาพบําบัดแบบมาตรฐานการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าและ
โปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่แรกต่อการหย่าขาดจากเครื่องช่วยหายใจ: การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย Effects of Conventional Physical Therapy,
Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization on Weaning of Mechanical Ventilation: a
Systematic Review and Network Meta-Analysis”
| น.ส.สาลินี วรพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าและโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่แรกต่อการ
9,380
หย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต Effect of Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization
Program on Weaning of mechanical Ventilation in Critically III Patients”
| น.ส.อัฐเลขา ธรรมตา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
ภาควิชารังสีเทคนิค
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 54,000.- บาท
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โครงการวิจัย / ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหล่งงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
54,000
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินระดับไขมันในตับและซีรัมของผู้ที่มีน้ําหนักเกินโดยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี Assessment of Lipid in Liver and Serum of Overweight
Persons ny Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Technique”
| น.ส. ดวงหทัย ปสันตา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
6 โครงการ เป็นทุนวิจัย 3,247,800 บาท
โครงการการตรวจหา ผลของการเสริมวิตามินซีก่อนการออกกําลังกายหนึ่งครั้งอาสาสมัครสุขภาพดี
37,500
| หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
โครงการการตรวจหา neural stem cell marker ด้วยวิธี immunofluorescence ใน fibroblast ที่เลี้ยง
37,500
บนชีววัสดุที่ทําจาก gelatin และ hydroxyapatite | หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์
โครงการทุน Post-Doctoral Fellowship 2560 (ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว)
222,000
| หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
โครงการ ทุน ป. เอก 50 ปี มช. (น.ส.สุดารัตน์ หาดเพชร)
220,000
| หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
โครงการพัฒนาศูนย์เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย
1,530,800
(ผูกพัน 2558-2562) | หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (ตรวจสอบเฉพาะงบฯ ในปี 61)
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (ปี 2561)
1,200,000
| หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ภาควิชากายภาพบําบัด
1 โครงการ เป็นทุนวิจัย 296,000 บาท
โครงการ ทุน Post-Doctoral Fellowship 61 (Dr.Leonard Joseph H.)
296,000
| หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ
ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
การศึกษาเชิงลึกระดับโมเลกุลของแองไคริน 1 ดี 4
เพื่อทราบกลไกการรบกวนการประกอบอนุภาคของ
เอชไอวี-1 | ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
บทบาทของ Protein kinase C substrate 80K-H
[Homo sapiens] (PRKCSH) ในการควบคุม
คุณลักษณะของเซลล์มะเร็ง และการตายแบบ
apoptosis และ autophagy : ศักยภาพในการเป็น
synthetic lethal gene ต่อ p53
| รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
การพัฒนาชุดตรวจสอบระดับอุตสาหกรรมเพื่อตรวจ
การทํางานของ protease และ integrase ของเชื้อ
ไวรัสโดยเทคนิค Immunochromatographic Strip
Test และ real time PCR
| ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา และ น.ส.วีรญา ทองคํา

แหล่งทุน

งบประมาณ
หมายเหตุ
26 โครงการ เป็นทุนวิจัย 38,416,173 บาท
ทุน สกว.วุฒิเมธีวิจัย
624,996 ระยะเวลา 3 ปี (มิย.2558 - มิย.
2561) งบประมาณรวม 2,500,000
บาท
ทุน สกว.เมธีวิจัย
375,003 ระยะเวลา 3 ปี (กค.2558 - มิย.
2561) งบประมาณรวม 1,500,000
บาท

ทุน พวอ.(สกว.)

477,220 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2558- กค.
2561)
งบประมาณรวม 1,718,000 บาท
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้โมเลกุลพิเศษ designed zinc finger
protein ในการป้องกันการเกิด HIV-1 latency โดยใช้
หนูทดลองชนิด BLT เป็นโมเดล
| ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา และ
นายสุทธิ์พิรัชย์ มูลเมือง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพรอพอลิสในการต้าน
เชื้อ Cryptococcus neoformans และการปรับระบบ
ภูมิคุ้มกัน | ผศ. ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
โครงการวิจัย เรื่อง “Expanding Access to HIV
Testing and Counselling for Thai and non-Thai
High-Risk populations in the Public Health
System” (HTC project)
| Dr. Gonzague Jourdain
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี
โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “NICHD International
and Domestic Pediatric and Maternal HIV
Studies Coordinating Center”
| Dr. Gonzague Jourdain
และ ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ และ
น.ส.นุชจิรา ตาเขียว
การหาเปปไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่จากพืชตระกูลถั่ว
และงาและการประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
จุลชีพที่ผิวหนังมนุษย์โดยผสมกับพลาสเตอร์ไฮโดรเจล
| ผศ.ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต
A two–arm, Phase 2/3 multicentre, openlabel, randomised study evaluating safety and
antiviral effect of elvitegravir (EVG)
administered with darunavir/ritonavir (DRV/r)
compared to current standard antiretroviral
therapy in HIV-1 infected, virologically
suppressed paediatric participants” และ
ODYSSEY (PENTA20) “A randomised trial of
dolutegravir (DTG)-based antiretroviral therapy
vs. standard of care (SOC) in children with HIV
infection starting first-line or switching to
second-line ART
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี และ
Dr. Gonzague Jourdain

แหล่งทุน
ทุน คปก. รุ่นที่ 17

ทุน พวอ. ป. เอก

งบประมาณ
หมายเหตุ
645,000 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2558- กค.
2561)
งบประมาณรวม 2,322,000 บาท
572,664 (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2562)
งบประมาณรวม 1,718,000 บาท

กองทุนโลกเพื่อต่อสู้
โรคเอดส์ วัณโรค
และมาลาเรีย

4,999,001 ระยะเวลา 3 ปี (พค.2558 - เมย.
2561) งบประมาณรวม
25,709,155.81 บาท

Institut de
recherche pour le
développement
(IRD) ประเทศ
ฝรั่งเศส
ทุน คปก.
รุ่นที่ 17

4,476,384 มิย.2557- พค.2561
งบประมาณรวม 20,143,730.47
บาท

ทุน พวอ.ปริญญาเอก

ทุนจาก PENTA
Foundation
ประเทศอิตาลี

552,000 ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน (สค.2558 มค 2562) งบประมาณรวม
1,932,000 บาท
632,664 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2559 - กค.
2562) งบประมาณรวม 1,898,000
บาท
2,416,647 ระยะเวลา 5 ปี (มค.2559 - ธค.
2563) งบประมาณรวม
9,666,586.44 บาท
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
Data Management, Biostatistic and Monitoring
Services to support the open label phase II/III,
multicenter, trial to assess the efficacy, safety,
tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir
plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically
infected adults with no or compensate
cirrhosis in Thailand and Malaysia
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี และ
Dr. Gonzague Jourdain
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของระบบ
ภูมิคุ้มกันและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค
| ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
การประเมินฤทธิ์ของเมล็ดหมามุ่ยต่อพฤติกรรมทางเพศ
ความเครียด ผลต่อหัวใจและหลอดเลือดในหนู
| รศ.ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ (คณะแพทยศาสตร์)
อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผู้ร่วมวิจัย 10%)
ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
| อ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
หน้าที่ของ CD147 ที่แสดงออกบน antigen
presenting cells ในการควบคุมการทํางานของที
เซลล์ | อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ
การพัฒนาระบบนําส่งยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย
อนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเซลล์
ต้นกําเนิดมะเร็งสายพันธุ์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด
KG1 และ KG1a
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา และ น.ส.ฟ้า เชื้อหงษ์ทอง
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ PHPT Lab
สําหรับตัวอย่างในโครงการวิจัยภายใต้เครือข่าย
IMPAACT Network
| Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong และ
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

แหล่งทุน
ทุนจาก DNDi
ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

งบประมาณ
หมายเหตุ
10,031,402 ระยะเวลา 3 ปี (กค.2559 - มิย.
2562)งบประมาณรวม 30,094,200
บาท

ทุน สกว.เมธีวิจัย
อาวุโส

2,499,996 ระยะเวลา 3 ปี (สค.2559 - กค.
2562) งบประมาณรวม 7,500,000
บาท
610,560 ระยะเวลา 2 ปี (มค.59-ธค.60)
งบประมาณ 4,884,500 บาท

ทุน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช).
ทุน สกว.นักวิจัยรุ่น
ใหม่ ปี 2560

300,000 ระยะเวลา 2 ปี (พค.60- เมย.62)
งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท

ทุน สกว.นักวิจัยรุ่น
ใหม่ ปี 2560

300,000 ระยะเวลา 2 ปี (พค.60- เมย.62)
งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท

ทุน คปก.รุ่นที่ 19

516,660 ระยะเวลา 3 ปี (กพ.60-มค.63)
งบประมาณทั้งหมด 1,550,000
บาท

Johns Hopkins
University

1,007,688 ระยะเวลา 6 ปี (2557-2563)
งบประมาณ 6,046,150 บาท เฉลี่ย
ปีละ 1,007,691.66 บาท เป็นการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ไม่ใช่งานวิจัย ไม่มีค่าบริหาร
โครงการ เฉลี่ยเดือนละ 83,974
บาท
309,600 ระยะเวลา 5 ปี (กพ.61- มค.66)
งบประมาณ 2,322,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 38,700 บาท

กลไกของสารบริสุทธิ์ออกฤทธิ์ ที่แยกได้จากมนนไพร ทุน โครงการปริญญา
บ้าเหลือง (Curcumin spp.) ต่อการยับยั้งการแบ่งตัว เอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) รุ่นที่ 20.
ของเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์
(น.ส.ณัฐสิมา วิริยะธรรมะ)
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบนําส่งยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย
อนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเซลล์
ต้นกําเนิดมะเร็งสายพันธุ์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด
KG1 และ KG1a
| อ.ดร.สิงห์คํา ธิมา
โครงการวิจัยเรื่อง “Open label phase II/III,
multicenter, trial to assess the efficacy, safety,
tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir
plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically
infected adults with no or compensate
cirrhosis in Thailand and Malaysia” (DNDi HCV
PK)
| รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
โครงการ The European Pregnancy and
Paediatric HIV Cohort Collaboration paediatric
data merger
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

แหล่งทุน
ทุน สกว.นักวิจัยรุ่น
ใหม่ ปี 2561

งบประมาณ
หมายเหตุ
125,000 ระยะเวลา 2 ปี (พค.61- เมย.63)
งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.)
เฉลี่ยเดือนละ 25,000บาท

องค์กร Drugs for
Neglected
Diseases initiative
(DNDi) ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

3,928,175 ระยะเวลา 3 ปี 1 พฤศจิกายน
2559 - ตุลาคม 2562 งบประมาณ
ทั้งหมด 11,784,527 บาท (คิดตาม
สัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
327,347.97บาท

The Paediatric
European
Network for the
Treatment of
AIDS (PENTA
Network)
โครงการวิจัย ANRS12327 เรื่อง “Validation of an ANRS ประเทศ
inexpensive and automated molecular test for ฝรั่งเศส
the monitoring of hepatitis B virus infection in
Africa and South-East Asia”
| ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “A Point-of-Care Assay National Institute
to Measure Tenofovir for Monitoring PrEP and of Allergy and
ART /Pharmacokinetics of Tenofovir in Blood, Infectious
Diseases (NICHD),
Plasma and Urine of Healthy Adults with
National Institute
Perfect, Median and Low Drug Adherence
of Health ประเทศ
(TARGET Study)”
สหรัฐอเมริกา
| รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ทุน สวทช. ร่วมกับ
ผลของกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อ
กระบวนการเมตาบอลิสม์ของกรดไขมันในเซลล์มาโคร วท.ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
(วท.)
ฟาจน์
| อ.ดร.วารุณี คําสายใย
การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร สถาบันวิจัยและ
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยา พัฒนาพื้นที่สูง
พื้นบ้านบนพื้นที่สูง)
องค์การมหาชน
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ร่วมวิจัย)
(สวพส.)
โครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุล CD4 ที่แสดงออกบน ทุน สกว.นักวิจัยรุ่น
ใหม่ ปี 2561
โมโนไซด์
| อ.ดร.วิธิดา เหล่าผจญ

620,560 ระยะเวลา 1 ปี 1 พฤศจิกายน
2560 - ตุลาคม 2561 งบประมาณ
ทั้งหมด 620,560 บาท (คิดตาม
สัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
51,713.33บาท
107,000 ระยะเวลา 3 ปี 1 มิถุนายน 2558
ถึง 31 กรกฎาคม 2561
งบประมาณทั้งหมด 321,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือน
ละ 8,916.66 บาท
1,707,623 ระยะเวลา 2 ปี 8 กรกฎาคม 2559
ถึง 30 มิถุนายน 2561 งบประมาณ
ทั้งหมด 3,409,246.76 บาท (คิด
ตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
142,051.95 บาท
250,000 ระยะเวลา 1 ปี (ตค.60-กย.61)

250,000 ระยะเวลา 1 ปี (มค.61-ธค.61)
งบประมาณทั้งหมด 2,500,000
บาท นักวิจัยมีส่วนร่วมวิจัย 10%
83,330 ระยะเวลา 2 ปี (พค.61-พค.63)
งบประมาณ 400,000 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 16,666 บาท
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
ภาควิชารังสีเทคนิค
การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดมะปรางใน
สัตว์ทดลอง | ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
Testing Biological Theories of Same-Sex Sexual
Attraction and Transgender Identity: Somatic,
Cognitive, Behavioural, and Demographic
Markers.
| Doug P. VanderLaan (University of Toronto
หัวหน้าโครงการ)
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว (ผู้ร่วมวิจัย)
วัสดุกําบังรังสีนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยจากการฉายโฟ
ตอนพลังงานสูงด้วยเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่ง
อนุภาคทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นของ
ยางพาราธรรมชาติและโบรอนและชั้นของยางพารา
และเหล็กออกไซด์
| อ.ดร.ชญานิษฐ์ จําปี และ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
การพัฒนาโมเลกุลแทนนิกสําหรับการสร้างภาพเหล็ก
เกินด้วยเทคนิคเอ็มอาร์ไอและรักษาโรคที่เกิดจากสมดุล
เหล็กที่ผิดปกติ
| ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
อนุภาคโมเลกุลาร์นาโนเหล็ก-แทนนิกสําหรับการสร้าง
ภาพเพื่อตรวจวินิจฉัยและยับยั้งมะเร็งตับระยะเริ่มต้น
| ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์

แหล่งทุน

งบประมาณ
หมายเหตุ
5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 2,365,555 บาท
บ.เอ็มเอ็สเอ็น เน
291,665 ระยะเวลา 1 ปี (มีค.60- กพ.61)
เจอร์โซลูชั่น จํากัด
งบประมาณทั้งหมด 700,000บาท
844,800 ระยะเวลา 5 ปี (เมย.59-มีค.64)
Natural Sciences
งบประมาณทั้งหมด 4,224,000
and Engineering
บาท
Research Council
of Canada
(NSERC) ประเทศ
แคนนาดา

ภาควิชากิจกรรมบําบัด
การหามาตรฐานของเครื่องมือการสั่นพ้องและการแปร
เสียงสําหรับเด็กเพดานโหว่
| เบญจมาศ พระธานี, กัลยาณี มกราภิรมย์,
ดวงมน วงศ์จันทร์แดง และ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
การพัฒนาโปรแกรมประเมินพัฒนาการและโปรแกรม
ส่งเสริมทักษะการรู้คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (ปีที่ 2)
| ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนในหอพักนอกโรงเรียนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่
| อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จ.เชียงใหม่
| อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ (ร่วมวิจัย)

5 โครงการ เป็นทุนวิจัย 999,150 บาท
548,760 ระยะเวลา 3.5 ปี (ม.ค.2559 - มิ.ย.
2562) รวมงบประมาณ 1,920,680
บาท

ทุน สกว.มุ่งเป้า

389,984 มิย.60-พค.61 งบประมาณ
584,970 บาท

CEMB ม.มหิดล

333,330 ระยะเวลา 3 ปี (เมย.61- มีค.64)
งบประมาณ 2,000,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 55,555 บาท

ทุนสํานักงานคณะ
กรรมกาวิจัยแห่งชาติ
(วช. มุ่งเป้า)

505,776 ระยะเวลา 18 เดือน (มิย.61-พย.62)
งบประมาณ 2,276,000 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 126,444 บาท

ทุน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
ม.มหิดล
กองปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ อบจ.
เชียงใหม่ (ทุนวิจัย
และพัฒนา)
ทุน สกอ.

แบบสอบถามเพื่อประเมินสุขภาวะทางกายและจิตของ TEEWA-2 Study
ประเทศฝรัง่ เศส
ผุ้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เกิด
| อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ (ร่วมวิจัย)

83,330 ระยะเวลา 1 ปี (พค.60-เมย.61)
งบประมาณ 200,000 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 16,666 บาท
135,000 ระยะเวลา 1 ปี (ตค.60-กย.61)

45,000 ระยะเวลา 1 ปี (ตค.60-กย.61)
งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท
สัดส่วนการวิจัย 15%
187,060 ระยะเวลา 1 ปี (ตค.60-กย.61)
งบประมาณทั้งหมด 3,741,195
บาท สัดส่วนการวิจัย 5%
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
ภาควิชากายภาพบําบัด
Design, production and evaluation for
effectiveness of an innovative herbal hot
pack-therapeutic exercise lumbar support in
treatment of chronic back pain
| รศ. ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ,
ผศ. ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,
Dr. Leonard Joseph
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันไพลไลโปโซมในรูปแบบแผ่นไฮโดรเจล
สําหรับอุปกรณ์ผลักประจุ เพื่อลดอาการปวดทาง
กายภาพบําบัดแบบเชิงพาณิชย์
| รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเดินและภาระ
การทํางานทางปัญญาต่อลักษณะการเดินในผู้ที่มีภาวะ
ความรู้ความเข้าใจบกพร่อง
| อ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล
Young adults born with HIV (TEEWA-2 study)
| รศ.สายนที ปรารถนาผล

แหล่งทุน
ทุน พวอ. ป. เอก

งบประมาณ
หมายเหตุ
10 โครงการ เป็นทุนวิจัย 3,870,487 บาท
496,400 (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2564)
งบประมาณรวม 2,482,000 บาท

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(สวก.)

444,400 ระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค.60- 30 ก.ย.
61)

สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่
ปี 2561

125,000 ระยะเวลา 2 ปี (พค.61- เมย.63)
งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.)
เฉลี่ยเดือนละ 25,000บาท
1,714,713 ระยะเวลา 2 ปี (พย.60-ตค.62)
งบประมาณทั้งหมด 3,741,195.24
บาท (คิดตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ย
เดือนละ 155,883 บาท
98,750 ระยะเวลา 1 ปี (พค.61-มิย.62)
งบประมาณทั้งหมด 237,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือน
ละ 19,750 บาท
167,328 ระยะเวลา 2 ปี (กพ.61-มค.63)
งบประมาณทั้งหมด 502,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือน
ละ 20,916 บาท
167,328 ระยะเวลา 2 ปี (กพ.61-มค.63)
งบประมาณทั้งหมด 502,000 บาท
(คิดตามสัดส่วนปี งปม.) เฉลี่ยเดือน
ละ 20,916 บาท

Sidaction, France

การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์มะเฟืองผสมน้ําผึ้ง
เข้มข้นต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การอักเสบและ
สมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี
| รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายควบคู่กับการฝึก
สมองในรูปแบบของเกมส์เสมือนจริง
| รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
ในภูมิภาคเอเชียฯ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ทุน พวอ. (สกว.)+ บ.
เอ็มเอเอฟเอ็กเซล
เลนท์ จํากัด

การศึกษาองค์ประกอบ การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และการอักเสบของผลไม้มะเฟืองในหลอดทดลอง และ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่อสมรรถนะ
สุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นโรคเรื้อรัง
| รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
ทุน คปก.รุ่นที่ 20 (น.ส.นิภาภรณ์ วรรณพรหม )
| ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

ทุน พวอ. (สกว.)+ บ.
เชียงใหม่เฮลตี้โปร
ดักส์ จํากัด
ทุน สกว.คปก.

ผลของการรักษาโดยตรงที่คอร่วมกับและไม่ร่วมกับ
ทุน สกว.เมธีวิจัย
โปรแกรมการฝึกการรับรู้การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
ในผู้ที่มีอาการปวดคอ: การทดลองแบบสุ่ม
| ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์

400,440 ระยะเวลา 3 ปี (กพ.61- มค.64)
งบประมาณ 1,802,000 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 50,055 บาท
208,330 ระยะเวลา 3 ปี (พค.61-พค.64)
งบประมาณ 1,500,000 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 41,666 บาท
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ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
พัฒนาตํารับครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดลูกใต้ ทุนสํานักงาน
ใบในกลุ่มคนไข้ข้อเข่าเสื่อม
พัฒนาการวิจัย
| อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว
การเกษตร (สวก.)

งบประมาณ
หมายเหตุ
47,798 ระยะเวลา 1 ปี (กย.61-สค.62)
งบประมาณทั้งหมด 573,584 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 47,798 บาท

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยนําตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าํ เสมอ โดยในรอบปี 2561 มีผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 145 เรื่อง (ตัง้ แต่ 1 มกราคม– 31 สิงหาคม 2561) จําแนกเป็น
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 52 เรื่อง
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 17 เรื่อง
3) ผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 4 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 20 เรื่อง
4) บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2561 จํานวน 201 ครั้ง
5) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact
Factor สูงสุด ประจําปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นจํานวน 18 รางวัล พิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ (พิธีมอบรางวัลในวันงานคล้ายวันสถาปนาคณะฯ 29 ธันวาคม 2560) ดังนี้
รายชื่อบุคลากรได้รับรางวัล
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วัชระ กสิณฤกษ์

เทคนิคการแพทย์: ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
รังสีเทคนิค ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
กายภาพบําบัด รศ. ดร. สมพร สังขรัตน์
กิจกรรมบําบัด ผศ. ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย
ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ

อ.ดร. วิธิดา เหล่าผจญ (เทคนิคการแพทย์)
ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ (รังสีเทคนิค)

ประเภทรางวัล
รางวัล “The Most Citation Researchers of the Year”
(ผู้ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (citations) รวมจํานวนครั้งสูง
ที่สุดในคณะฯ โดยฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติ (Scopus) ใน
ระยะรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2013 – 2017)
รางวัล “High Impact Factor Researchers of the Year”
สูงสุดในแต่ละสาขา
รางวัล Outstanding Researchers of the Year (ผู้ที่มี
จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในรอบปีที่ทําการ
ประเมิน [นับเฉพาะผลงาน first author หรือ corresponding
author] ตั้งแต่ 5 เรื่องขึ้นไป)
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละ
สาขาวิชา
ประเภท “รุ่นใหม่”

อ.ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ (เทคนิคการแพย์)
ผศ. ดร. มนตรี ตั้งใจ (รังสีเทคนิค)
ผศ. ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์ (กายภาพบําบัด)
ผศ. ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย (กิจกรรมบําบัด)

ประเภท “รุ่นชํานาญการ”

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (เทคนิคการแพทย์)
รศ. ดร. สุชาติ โกทันย์ (รังสีเทคนิค)
รศ. ดร. สมพร สังขรัตน์ (กายภาพบําบัด)
ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ (กิจกรรมบําบัด)

ประเภท “รุ่นเชี่ยวชาญ”
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ทั้งนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ ปรับประยุกต์ใช้
งานในหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่เป็นความรู้สู่สาธารณะ จํานวน 14 เรื่อง ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

1

ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินตนเองใน
กิจกรรมการดําเนินชีวิต
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองด้านการกล้าแสดงออก
ต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกของผู้ป่วยเสพติดสุรา
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบทางไกล เรื่องความรู้
ในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
Vaildation of Thai versions of the Neck Disability
Index and Neck Pain and Disability Scale in
patients with neck pain
เครื่องมือประเมินการรับรู้และความคิดความเข้าใจสําหรับ
คนไทย
โปรแกรมฝึกความคิดความความเข้าใจสําหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองของคนไทย
โปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจสําหรับผู้สูงอายุที่สงสัยว่า
มีภาวะสมองเสื่อม
คู่มือยืดสายคลายเส้น
วีดีทัศน์การออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับวัยเข้าสู่
ผู้สูงอายุ
Therapeutic effects of connective tissue
manipulation on wound healing and bacterial
colonization count among patients with diabetic
foot ulcer
Prophylactic effects of Sauna on delayed-onset
muscle soreness of the wrist extensors
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพี-ค๊อก (ฉบับภาษาไทย)
: ความตรงและความเที่ยง
วีดีทัศน์การยืดกล้ามเนื้อยืดสายคลายเส้นกับ
กายภาพบําบัดสําหรับวัยก่อนสูงอายุ ผู้สูงอายุ และบุคคล
ทั่วไป
Effects of simple prototype respiratory muscle
trainer on respiratory muscle strength, quality of
life and dyspnea, and oxidative stress to COPD
patients: a preliminary study

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
จ.อุบลราชธานี
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
จ.อุบลราชธานี
ศูนย์ กศน. เชียงใหม่

วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม
ใช้ประโยชน์
9 ต.ค.2560

3 พ.ย.2560

ม.นเรศวร

1 ก.พ.2561

9 ต.ค.2560

บ.ออตโตบ๊อก เซาท์ อีสท์ 6 มี.ค.2561
เอเชีย จํากัด
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด คณะ 8 มี.ค.2561
กายภาพบําบัด ม.มหิดล
รพ.ป่าซาง จ.ลําพูน
23 มี.ค.2561
รพ.ป่าซาง จ.ลําพูน
รพ.ป่าซาง จ.ลําพูน

23 มี.ค.2561
23 มี.ค.2561

รพ.ป่าซาง จ.ลําพูน

23 มี.ค.2561

รพ.ป่าซาง จ.ลําพูน

23 มี.ค.2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 29 มี.ค.2561
รพ.ลําพูน

30 มี.ค.2561

รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 มิ.ย.2561

ศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดปี ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์วิจยั และหน่วยวิจัยประจําคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
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 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)
 หน่วยวิจยั โรคติดเชื้อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Infectious Diseases Research
Unit; IDRU)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
1. การสัมมนาโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/การผลิต เพื่อวิเคราะห์ตอ่ ยอดงานวิจัย
เชิงพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา “Patent Analytics for Research” โดยหน่วยงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช. วันที่ 27 ธันวาคม 2560
2. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมอย่างบูรณาการสหสาขาให้ประสบ
ความสําเร็จ” โดย Prof.Dr.Srijit Das Professor in Medicine, School of Health Sciences, Universiti
Kebangsaan จากประเทศมาเลเซีย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจยั ฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “การใช้สถิติขั้นสูงในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว นักวิจัยอิสระ (ผู้พัฒนาโปรแกรม Thai
Analysis Research Program: TARP ภายใต้การสนับสนุนจาก STEP อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
4. จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อสําหรับงานวิจัย (Abstract Writing Workshop)”
วิทยากรรับเชิญจากโครงการ PHPT ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
5. เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ 2561 โดย คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
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 วันที่ 30 เมษายน 2561: ประชุมทีมผู้วจิ ัย โครงการนับหนึ่ง ครัง้ ที่ 3 (Napneung Advisory Committee
Third Meeting) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการพี เอช พี ที (IRD UMI 174 PHPT Research Group) จัดการประชุม โครงการนับหนึง่ ครั้งที่ 3 (Napneung Advisory Committee Third
Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรงั ษี คณบดีเป็นประธานโดย มีทีมนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย จาก
หน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายโครงการวิจยั PHPT ณ คณะเทคนิคการแพทย์
ภาพกิจกรรมด้านส่งเสริมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
วันที่ 22 มีนาคม 2561 :
จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อสําหรับ
งานวิจัย (Abstract Writing Workshop)” โดย
วิทยากรรับเชิญจากโครงการ PHPT
Dr. Nicole Ngo-Giang Huong และ work
colleagues จาก PHPT research team

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 :
โครงการอบรมจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ สําหรับ
คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย งานบริหาร
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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วันที่ 9 สิงหาคม 2561:
คณะเทคนิคการแพทย์ รับโล่รับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 โดยมี
รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโล่รับรอง
คุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระดับชาติ (National Ethics Committee
Accreditation System of Thailand : NECAST) ใน
งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ณ ห้อง World
Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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การดําเนินงาน
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพและการให้บริการวิชาการดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสนําความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพออกให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาชีพ การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทางเทคนิค
การแพทย์รว่ มกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นําความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์จําแนกตามสาขาวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการงานวิจัย
เพื่อบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ภาควิชากิจกรรมบําบัด เผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคมในระดับประเทศ
นําเสนอผลงานด้วยวาจา Oral Presentation บทความวิชาการกรณีศกึ ษา เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิต
แบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง
โครงการนําร่องภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นทีส่ ูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วย
พหุวิทยาการ" "Participation Research and Development of Life Skills for Basic Education
Improvement in Upland Schools: A Pilot Project under the Strategy of Chiang Mai Upland
Education Reform in total SDGs System to Reduce Inequality and PromoteCommunity Capacity
by Multidisciplinary Approach"
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 “Engagement Thailand
Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs)” ภายใต้แนวคิด “แนวทางใหม่สําหรับการ
สร้างผลกระทบที่ดีและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” : A better way for social impact creation and social
inequality reduction ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานได้ถูกคัดเลือก เป็น1 ใน 12 ผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Ent Digest ปี 2018 โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวต่าง ๆ ดังนี้
1. ทางเว็บไซต์ คือ https://www.cmu.ac.th/researchnewsdetail.php?id=1155&rsstype_id=1
2. Facebook Fanpage คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University และ หน่วยสนับสนุน
วิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ข่าวรอบสัปดาห์ มช. สกู๊ปข่าวเด่น ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30 วันที่ 23-29
กรกฎาคม 2561 https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-180720165505.pdf

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจากสํานักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ในโอกาสเดินทางมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ พร้อมทั้งวางแผนการขยายการดําเนินงานบริการของ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ไปที่จังหวัดลําปาง
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ในปีงบประมาณ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยแบ่งการบริการเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
1.1 การให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ

วันที่

คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2561 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว
อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
แขนงวิชาเคมีคลินิก ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry
Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561 สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่อง Preventive Midicine ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสแสดงมุฑิตาจิต
แด่ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิต
วิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 (Program of Medical Technology
Specially in Blood Cell Morphology) ระยะเวลาอบรม 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ภาควิชารังสีเทคนิค
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561 สาขารังสีเทคนิค
เรื่อง Radiology Quality Management ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล” ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561" ณ
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561 สาขากิจกรรมบําบัด
เรื่อง Alternative Occupational Therapy Intervention Animal Assised
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ภาควิชากายภาพบําบัด
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mobilization-With-Movement: Sciences and
Practices for Management of Musculoskeletal Problems ณ ภาควิชา
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561 สาขากายภาพบําบัด
เรื่อง IFAST for Stroke Management ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการ
พยาบาล ในหัวข้อ การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารสุจิณโณ
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
โครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO
15190:2003 ประจําปี 2560 โดย อ.ดร. ธนวรรณ สําลีรัตน์

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

วันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
วันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 24-26 กรกฏาคม 2561
วันที่ 1 สิงหาคม –
30 พฤศจิกายน 2561

5 มีนาคม-29 มิถุนายน 2561

วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกและแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ร่วมกับบริษัท โรช ได
แอกโนสติก (ประเทศไทย) จัดอบรมวิชาการ เรื่อง การตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2561 ณ โรงแรม
แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 :
จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยธาลัส
ซีเมีย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

วันที่
วันที่ 9 มีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561
วันที่ 20 – 22 มิถุนายน
2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

1.2 การให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สร้างส้วม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่
อําเภออมก๋อยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ณ หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อําเภออมก๋อยตาม
แนวพระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแจกเครื่องกัน
หนาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานประชากร บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2561
ณ ชุมชนดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่
โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเทศบาลตําบลป่าสัก ประจําปี 2560 ให้บริการเจาะเลือด
เอกซเรย์ปอด ให้คําปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และ
ประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน ครั้งที่2/2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินจากกองทุนเพื่อสังคม จํานวนเงิน 191,835.95 บาท เพื่อ
สมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์
จรัส สุพรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน ให้บริการวิชาการชุมชน ใน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจําปี 2560 โดยมีการบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้
คําปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต
ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ครั้งที่ 3/2561
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชนครั้ง
ที่ 21 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านชุมชน ตลาดนัดสุขภาพ ประเมินสมรรถภาพทางกาย
สําหรับผู้สูงอายุ และผู้สนใจและให้คําปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัด ณ โรงเรียนบ้าน
ดอนแก้ว ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่
โครงการต่อเนื่อง 5 ปี
ตุลาคม 2558 – กันยายน
2563
โครงการต่อเนื่อง 5 ปีตุลาคม
2558 – กันยายน 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 16 ธันวาคม 2560

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม
2560
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กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รพสต. บ้านดอนแก้ว
ออกสํารวจสุขภาพประชากร โดยทําแบบสอบถามสํารวจข้อมูลสุขภาพ เจาะเลือดปลายนิ้ว
หากลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ ณ อบต.บ้าน
ดอนแก้ว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวัน
กายภาพบําบัดแห่งชาติ 2561 "กายภาพบําบัด ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มการเข้าถึง"
ให้บริการตรวจสมรรถภาพกาย การขัดกรองและให้คําแนะนําปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมิน
ความเสี่ยงต่อการหกล้มสําหรับผู้สูงอายุ คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และ
บริการให้คําปรึกษา แนะนําปัญหาสุขภาพ ณ ลานหน้าอาคาร 12 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2561
ณ เทศบาลตําบลแม่ก๊า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมสานสัมพันธ์ และภาคี
เครือข่ายสุขภาพจิต จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16 เป็นการแสดงการ
รวมพลังภาคสังคมเพื่อลดการตีตราผู้บกพร่องทางจิตและเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน
อย่างเข้าใจ ณ ศาลาธรรม มช. ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ณ องค์การส่วนตําบลชมภู
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาควิชากายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2561 หัวข้อ "เตรียมความพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุค
ใหม่ที่มั่นคง" ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรมเรียนรู้กับชุมชนเพื่อประเมินสุขภาพและภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องกัน การสอบถามปัญหาสุขภาพ การวัดฝุ่นในอากาศ และวัด
ปริมาณรังสีในธรรมชาติ ณ หมู่บ้านศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการชุมชน
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลชมภู อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการชุมชนในการตรวจสุขภาพ เนื่องใน
โอกาสวันเทคนิคการแพทย์ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการชุมชน
ในโครงการหมอน้ําเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18 รักษาทางกายภาพบําบัดกับมูลนิธิแพทย์
น้ําเงินขาว ในสถานที่ห่างไกล ณ โรงเรียนวังมะริว และโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองคอง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการคลินิกกายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสุขภาพประจําปีทางด้านรังสี
เทคนิคที่จําเป็นในผู้สูงอายุ”
งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 (AMS CSC Health Care
2018) ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน ณ เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ครั้งที่ 7/2561
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

วันที่
วันที่ 14 มกราคม 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561

วันที่ 27 มกราคม 2561
วันที่ 28 มกราคม 2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561

วันที่ 22 เมษายน 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม
2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 25 สิงหาคม 2561
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่นักวิชาชีพ
 วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง Mobilization-With-Movement: Sciences
and Practices for Management of
Musculoskeletal Problems ณ ภาควิชา
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง
Advanced Integrative Health Care for
Optimal Health and Healing ณ โรงแรม ปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561 สาขา
เทคนิคการแพทย์ เรื่อง Preventive Medicine
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561
สาขากายภาพบําบัด เรื่อง IFAST for Stroke
Management ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
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วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561
สาขากิจกรรมบําบัด เรื่อง Alternative
Occupational Therapy Intervention Animal
Assised ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561:

การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําปี 2561
สาขารังสีเทคนิค เรื่อง Radiology Quality
Management ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 5 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2561 :

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดอบรมหลักสูตรความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล
ระยะสั้น 4 เดือน "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสี
เทคนิค หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
สร้างภาพระบบดิจิตอล” ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2561"
 วันที่ 9 มีนาคม 2561 :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกและแขนงวิชา
จุลชีววิทยาคลินิก ร่วมกับบริษทั โรช ไดแอกโนสติก
(ประเทศไทย) จัดอบรมวิชาการ เรือ่ ง การตรวจหา
ปริมาณเชื้อเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ประจําปี 2561 ให้กับ
นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

62 | รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่
ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินจิ ฉัยทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิ
 วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 :

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO
15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
และขอรับรอง คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2561 :

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสแสดง
มุฑิตาจิต แด่ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์

 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 :

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก อบรมหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยาด้าน
สัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 (Program of
Medical Technology Specially in Blood Cell
Morphology) ระยะเวลาอบรม 4 เดือน ระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
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 วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 :

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ เรือ่ ง "การบริหาร
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ยคุ ใหม่ (Modern
Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 4

 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

คลินิก ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความ
ชํานาญห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาพชุมชน
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร. วาสนา ศิริรังษี คณบดีฯ มอบเงินจากกองทุนคณะ
เทคนิคการแพทย์ มช. เพื่อสังคม จํานวนเงิน
191,835.95 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารของ
โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี
อาจารย์จรัส สุพรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา
เป็นผู้รับมอบ ณ คณะเทคนิคการแพทย์
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเทศบาลตําบลป่าสัก
ประจําปี 2560 บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้
คําปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะ
สมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน
ให้บริการชุมชน ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตาม
พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจําปี 2560 โดยมีการ
บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คําปรึกษาอาการปวด
หลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และประเมิน
สุขภาพจิต ณ เทศบาลตําบลศรีบวั บาน อ.เมือง จ.ลําพูน

 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการกายภาพบําบัดสัมผัส
ชุมชนครั้งที่ 21 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านชุมชน ตลาดนัด
สุขภาพ ประเมินสมรรถภาพทางกายสําหรับผู้สูงอายุ และ
ผู้สนใจและให้คําปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัด ณ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 14 มกราคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รพสต. บ้านดอนแก้ว
ออกสํารวจสุขภาพประชากร โดยทําแบบสอบถามสํารวจ
ข้อมูลสุขภาพ เจาะเลือดปลายนิ้วหากลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย
เบาหวาน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ
ณ อบต.บ้านดอนแก้ว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน
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 วันที่ 24 มกราคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมสานสัมพันธ์ และ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อ
ผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16 เป็นการแสดงการรวมพลังภาค
สังคมเพื่อลดการตีตราผู้บกพร่องทางจิตและเพื่อให้อยู่
ร่วมในสังคมเดียวกันอย่างเข้าใจ ณ ศาลาธรรม มช. ไปยัง
สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400
คน

 วันที่ 26 มกราคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันกายภาพบําบัด
แห่งชาติ 2561 "กายภาพบําบัด ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่ม
การเข้าถึง" ให้บริการตรวจสมรรถภาพกาย การขัดกรอง
และให้คําแนะนําปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความเสี่ยง
ต่อการหกล้มสําหรับผู้สูงอายุ คัดกรองความเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมอง ณ คณะเทคนิคการแพทย์
 วันที่ 27 มกราคม 2561
ให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คําปรึกษา
อาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม
และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 วันที่ 24 มีนาคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการทางเทคนิค
การแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และ
กายภาพบําบัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ
จํานวน 300 คน ณ เทศบาลตําบลชมภู อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่

66 | รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 วันที่ 2 เมษายน 2561 ภาควิชากายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมออกกําลัง
กายให้แก่สมาชิกผู้พิการบ้านทองอยู่ มูลนิธิสิริ
วัฒนาเชส-เชียร์ เชียงใหม่ เนื่องในวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มูลนิธินิธิ
สิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่

 วันที่ 10 เมษายน 2561 ภาควิชา
กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อ
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัย
สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในหัวข้อ "เตรียมความ
พร้อมทุกวัยสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" ณ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
ธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงาน
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 ภาควิชา
กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ จัดกิจกรรมร่วมกับสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
ในงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี
2561 หัวข้อ "เตรียมความพร้อมคนทุกวัย
สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" ณ ห้องราชพฤกษ์
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 21-22 เมษายน 2561 : ภาควิชา
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยกับมูลนิธิ
แพทย์น้ําเงิน-ขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 17
ณ โรงเรียนบ้านสามสบ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่
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 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ออก
ให้บริการชุมชนในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลชมภู อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการชุมชนในการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันเทคนิค
การแพทย์ไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 14 – 15 กรกฏาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด ให้บริการชุมชน ในโครงการ
หมอน้ําเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18 รักษาทาง
กายภาพบําบัดกับมูลนิธิแพทย์น้ําเงินขาว ในสถานที่
ห่างไกล ณ โรงเรียนวังมะริว และโรงเรียนบ้านหนอง
บัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการคลินิก
กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กาย และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การ
ตรวจสุขภาพประจําปีทางด้านรังสีเทคนิคที่จําเป็นใน
ผู้สูงอายุ”
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 (AMS CSC Health Care
2018) ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
โครงการภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อปรสิตของ
เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นําโดย
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ, และ ผศ. ดร.จินตนา ยาโน
ละ นักวิจัย นักศึกษา
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วันที่ 25 สิงหาคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน
ณ เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยงั ให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of Associated Medical
Sciences) ซึ่งมีกําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพื่อให้สืบค้นและเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่บุคคลทั่วไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น

2. วารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย / นักวิชาชีพ (Journal of Associated Medical
Sciences)
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จดั ทําวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้แก่
บุคลชากรด้านสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ที่มกี ารเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใต้ระบบและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีกําหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับในช่วงเดือนมกราคม
พฤษภาคมและกันยายน โดยในปัจจุบันการจัดทําวารสารได้มีการนําระบบ Online Journal System มาใช้
สนับสนุนการดําเนินการทั้งในส่วนของผู้เขียน กองบรรณาธิการและผู้พิจารณาผลงานตีพิมพ์ (Peer Reviewers)
คุณภาพของผลงานวิชาการทีถ่ กู นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้รับการยอมรับในทางวิชาการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
วารสารได้รับการยอมรับเข้าอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI ใน Tier 1 และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Asia Citation Index ตั้งแต่
พ.ศ. 2558
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้จดั พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ Vol.1, No.1 จนถึง Vol.49, No.3 โดยมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการโดยความเห็นชอบของผู้บริหารจึงจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนา
วารสารเข้าสู่ระดับสากล โดยมุง่ เป้านําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ดังนั้นตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี ที่ 50 (Vol.50,
No.1) พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จึงได้เปลี่ยนชือ่ วารสาร จากเดิม “วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่” เป็น Journal
of Associated Medical Sciences โดยการบริหารจัดการได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับสากล
นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ดังแสดงให้เห็นได้จาก
ค่า Impact Factor ของวารสารที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้
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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
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การแพทย์ มีหอ้ งปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen) และแหล่งเครื่องมือ
ที่จะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทํางานวิจัยได้มากยิ่งขึน้ ปัจจุบันศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิด
ให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่
1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยูริค
ครีอะตีนิน น้ําตาลในเลือด หมู่เลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี เป็นต้น ตลอดจนให้บริการตรวจหา
ร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นต้น
2. คลินิกรังสีเทคนิค ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูก
และ เอ็มอาร์ไอ (MRI)
3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คาํ แนะนําทางกิจกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้ความรู้สึก
และความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวัดความเครียด การใช้กจิ กรรมฟื้นฟู รักษาคนป่วย
หรือ ผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง
4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟื้นฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รบั อุบัติเหตุ ตลอดจนการ
ช่วยเหลือคนพิการ
ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์บริการฯ ได้มีการดําเนินงานในมุมมองต่างๆ ตามนโยบายโดยให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงานได้ดังต่อไปนี้
1. มุมมองด้านการเงิน เพือ่ เป็นการสร้างรายได้จากงานบริการใหม่ และส่งเสริมให้เกิดรายได้จากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 เปิดให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ณ สาขาศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ มีโชคโดยเริ่มตัง้ แต่วันที่
23 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
1.2 เปิดให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition Analysis)ณ คลินิก
กายภาพบําบัด
2. มุมมองด้านลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้าน
คุณภาพและการบริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1 มีขบวนการรับฟังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการแก้ไขความไม่พึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคะแนนจากการ
สํารวจความพึงพอใจผูร้ ับบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
2.3 พัฒนา facebook Line@ ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงลูกค้า มีผู้เข้าชมมากขึ้น
2.4 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์งานของศูนย์และเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
2.5 จัดกิจกรรมและโครงการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการ เช่น จัดงานศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 (9 thAMS.CSC.Health-care 2018) ประจําปี
2561 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทัง้ ด้านการดําเนินงานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
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3.1 ห้องปฏิบัตกิ ารของคลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานความสามารถ
ทาง ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ISO 15189 และ ISO 15190 และโปรแกรมการทดสอบ
ความชํานาญด้านการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน ISO / IEC 17043
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์บริการฯให้สวยงาม สะดวก และประทับใจผูร้ ับบริการ
3.3 ปรับปรุงระบบการรอเรียกคิวของผูร้ ับบริการให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น โดยนําระบบการ
เรียกคิวอัตโนมัติแบบใหม่มาติดตั้ง
3.4 ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น
3.5 จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยให้มกี ารประกวดโครงการในกิจกรรมวัน
มหกรรมคุณภาพ (Quality Day)ครั้งที่ 5 เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโตของพนักงาน เพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลาการให้เป็น
มืออาชีพทัง้ ด้านวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้พนักงานมีมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการทํางานเป็นทีมโดยการจัดให้มีโครงการกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
4.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีการบริการที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักวิธขี องชาวศูนย์บริการเทคนิคการ-แพทย์
คลินิก (CSC Way, Service Excellence) ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับ
การทดสอบ TOEIC โดยบุคลากรที่มใี บรับรองและมีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์
บริการฯ กําหนด จะได้รับเงินเพิ่มตามความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นรายเดือน
5. มุมมองด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการชุมชน เพื่อให้งานการเรียนการสอนได้
ได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ และเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการ
ชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการฯ โดยผลการดําเนินงานดังนี้
5.1 สนับสนุนการออกให้บริการวิชาการชุมชนจํานวน 7 ครั้ง
5.2 สนับสนุนการเรียนการสอนคณะฯ และการฝึกงานของนักศึกษา จํานวน 8 รายวิชา พร้อมทั้ง
อนุเคราะห์ให้พนักงานของศูนย์บริการฯ เป็นอาจารย์พเิ ศษในหลายรายวิชา
5.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร” ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่บุคคลภายนอกที่ปฏิบัตงิ านด้าน
การจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
5.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่
(Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189/ISO 15190 จาก
มาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมและบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผนภูมิแสดงจํานวนผู้รับบริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
11 พฤศจิกายน 2560 :
กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ครัง้ ที่ 1/2560
ณ เทศบาลตําบลป่าสัก และ อบต.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2560 :
กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน ครัง้ ที่ 2/2560
ณ ทต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน

16 ธันวาคม 2560 :
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561
ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน จ. ลําพูน
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27 มกราคม 2561 :
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4/2561
ณ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 24 มีนาคม 2561 :
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 5/2561
ณ เทศบาลตําบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 29 มิถุนายน 2561 :
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 6/2561
วันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2561 :
งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้ง
ที่ 10 (AMS CSC Health Care 2018)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท
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25 สิงหาคม 2561 :
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 7/256
ณ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน

การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ
จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ 28 หัวเรือ่ ง
1. ปวดหลัง
15. ไขมัน
2. ปวดเข่า
16. ไข้เลือดออก
3. ข้อไหล่ติดแข็ง
17. แผ่นพับตรวจก่อนแต่ง
4. ปวดคอ
18. น้ําตาลในเลือดสะสม Hb A1C
5. พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
19. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. ยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง
20. สารบ่งชี้มะเร็ง
7. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตัว 21. ฮอร์โมนไทรอยด์
22. Armeo Therapy
8. นิ้วล็อค
9. การตรวจคลืน่ หัวใจ
23. กิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม
10. ธาราบําบัด
24. คลินิกกิจกรรมบําบัด
11. การทําอัลตราซาวด์ช่องท้อง
25. พัฒนาการลูกรัก
12. เอ็กซเรย์ปอดดีอย่างไร
26. สงสัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งหรือไม่
13. ไวรัสตับอักเสบชนิด C
27. ภาวะสมองเสื่อม
14. ไวรัสตับอักเสบชนิด B
28. เด็กที่มกี ารพกพร่องทางการเรียนรู้ LD
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการทั้งสองชุดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับภารกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทําบุญตักบาตรในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน ทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน อบรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา รดน้ําดําหัวผู้อาวุโส กิจกรรมรณรงค์เพือ่ การประหยัดพลังงาน โครงการปั่นลด
โลกร้อน เป็นต้น

ภาพแสดงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2561
 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 :
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2560
นําโดย ผศ.ดร.สุขาติ เกียตรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผนฯ ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่
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 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 :
โครงการ “"สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวัน
ลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์" ประจําปี 2560

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 :
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนาตาม
เส้นทางศึกษาพรรณไม้ในโครงการพระราชดําริ
(บ้านโปง) สักการะพระพุทธรูปและถวายสังฆทาน
ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย

 วันที่ 30 ธันวาคม 2560 :
พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชัน้

 วันที่ 4 มกราคม 2561 :
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดพิธีทําบุญภาควิชาฯ และอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ
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 วันที่ 18 มกราคม 2561 :
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคาร
คณะฯ “Big Cleaning Day”

 วันที่ 13 เมษายน 2561:
ขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี
2561

 วันที่ 26 เมษายน 2561 :
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีดําหัวสูมาคารวะอาจารย์
และบุคลากรอาวุโส เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี
2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

 วันที่ 27 เมษายน 2561 :
พิธีสรงน้ําพระพุทธรูป “พระพุทธสันติปฏิมา” และพิธี ดําหัว
อดีตคณบดีผู้บริหาร ผู้อาวุโสคณะเทคนิคการแพทย์

 วันที่ 27 เมษายน 2561 :
พิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส
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 วันที่ 30 เมษายน 2561 :
ภาควิชารังสีเทคนิค จัดงาน "รังสีเทคนิคสืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง” ร่วมพิธีดําหัว ขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
จากคณาจารย์ บุคลากรอาวุโสของภาควิชาฯ ณ ร้านอาหาร
เฮือนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดพิธีสระเกล้าดําหัวอาจารย์
บุคลากรผู้อาวุโสภาควิชากิจกรรรมบําบัดในประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 :
ร่วมพิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี
2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 :
ทําบุญและให้บริการวิชาการเนื่องในกิจกรรม วันเทคนิค
การแพทย์ไทย ประจําปี 2561
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 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 :
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียน
พรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2561
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 :
โครงการสัญจร ไหว้พระ ทําบุญ ถวายเทียนพรรษา
เป็นพุทธบูชา ปี 2561 ณ วัดถ้ําผาปล่อง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่

 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดพิธีทําบุญภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย์

 วันที่ 9 สิงหาคม 2561:
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน
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 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 :
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และการ
รับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวภายในอาคารคณะเทคนิค
การแพทย์ ประจําปี 2561 วิทยากรโดยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่

 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 :
โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ ครั้งที่ 10 ความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่างภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่ (สาขางานยานยนต์) กิจกรรม ให้บริการเจาะเลือด
พร้อมกับอธิบายผล ให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษในการทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
เข้าร่วมพระราชทานผ้าพระกฐินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2560 เพื่อนําไปทอด
ถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ “"สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง
คณะเทคนิคการแพทย์" ประจําปี 2560
โครงการจักรยานสัญญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4
พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และงานเลี้ยงสังสรรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12
พิธีทําบุญหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมขบวนแห่วันสงกรานต์
ร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อาวุโส
ร่วมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อาวุโส
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
โครงการ สัญจรไหว้พระทําบุญถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจําปี 2561
โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปี 2561

วันที่จัดกิจกรรม
31 ตุลาคม 2560
3 พฤศจิกายน 2560
25 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560
15 มกราคม 2561
13 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
20 พฤษภาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561
24 กรกฎาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และการลดใช้งานลิฟท์
โครงการงานต้อนรับปีใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักคณะเทคนิคการแพทย์
ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day”
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
วันกิจกรรมบําบัดรักความสะอาด ประจําปี 2561
โครงการอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะ
เทคนิคการแพทย์

วันที่จัดกิจกรรม
9 สิงหาคม 2561
วันที่จัดกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ 2561
9 ธันวาคม 2560
6 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
10 สิงหาคม 2561
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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 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิ ศ (EdPEx)
มาเป็ น ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษากําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ว่าจะใช้แนวทาง
เกณฑ์ ที่ สกอ. กํ า หนดขึ้ น หรื อ ใช้ ร ะบบอื่ น ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ซึ่ ง ในการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นั้ น คณะเทคนิ ค การแพทย์ ก็ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ผ่ า นการประเมิ น เบื้ อ งต้ น
(Screening) ให้ส่งแบบประเมินตนเอง พร้อมผลลัพธ์การดําเนินงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินหน่วยงานตาม
แนวทาง EdPEx 200 ของ สกอ. ซึ่งต่อมาคณะฯ ได้รับการประเมินแบบ site visit จากคณะกรรมการประเมินฯ
ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2560 ผลปรากฏว่าคณะฯ ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ EdPEx 200
นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ แล้ว การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ยังมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ที่เริ่มในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร แสดงในตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ต่อไปนี้
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินตรวจเยี่ยม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบําบัด
สาขากิจกรรมบําบัด
สาขารังสีเทคนิค
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
3. สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (แผน ก. แผน ข.)
(ประเมินรวมตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป)
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
5. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
6. สาขาวิชากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปีการศึกษา/ คะแนนที่ได้รับ
2557
2558
2559
2560
-

2.31
2.35

2.18
2.36
2.96
2.86

2.97
3.36

2.34
2.04
2.27
2.30
ก. 2.09
ข. 1.83
2.25
2.67

1.85
2.51
2.45

3.14
3.20
2.64

2.56
3.38
3.14

1.74
2.58

2.03
2.12
3.25

2.82
2.73
2.09
3.12
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ภาพแสดงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและการประเมินสถาบัน
 วันที่ 3 เมษายน 2561 :
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทาง
วิชาการ และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ. อุษณีย์ คําประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 วันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2561:
การประเมิ น สถาบั น ผู้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขารั ง สี เ ทคนิ ค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขา
รังสีเทคนิค ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา เพื่อ
ตรวจประเมิ น การเรี ย นการสอนในสาขารั ง สี เ ทคนิ ค มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามที่กําหนด และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์
นภางค์ ประธานฯ อาจารย์ อํ า ไอ อุ ไ รเวโรจนากร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ดร.กิ ติ วั ฒ น์ คํ า วั น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผศ. ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุ ณ ณั ฏ ฐิ ร า อรุ ณ รั ต นดิ ล ก และคุ ณ ทิ พ วั ล ย์ หงษ์ พ งษ์
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 วันที่ 17 และ 20 สิงหาคม 2561 :
ผศ. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 โดยสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตาม
แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจประเมินคุณภาพ
องค์กร CMU-EdPEx ประจําปีการศึกษา 2560 ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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 ทั้งนี้ได้แจ้งกฏระเบียบให้แก่บคุ ลากรใหม่ทราบและแจ้งย้ําเตือน/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
บริหารนี้ได้จัดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 รวมถึงได้สํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้แบบ
ประเมินผู้บริหารโดยบุคลากรทุกระดับ ปีละ 1 ครั้งในเดือนตุลาคม
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 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 : ผู้บริหารพบบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 :

4) หลักการมีส่วนร่วม คือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยให้ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติงานในภารกิจด้านต่างๆ
ได้จัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของคณะฯ ซึง่ ผู้บริหารได้นํา
ค่านิยมด้านที่พบว่าบุคลากรยังให้คะแนนน้อยไปจัดทํากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลตามค่านิยมนั้นให้มากขึ้น
5) หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในหน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบต่อคณะฯ สังคม ใส่ใจในปัญหา
กระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน
กิจกรรมส่งเสริมเรื่องนี้ได้ทําร่วมกับการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วม
6) หลักความคุ้มค่า คือบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดย
ได้แสวงหาลู่ทางการประหยัดพลังงาน
ทั้งนี้การดําเนินงานของคณะฯ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่า งประเทศ ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2561 ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ เพิ่ ม เติ ม กั บ สถาบั น ภายในประเทศ จํ า นวน 1
หน่วยงาน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ ที่เริ่มในปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัย /
บันทึกข้อตกลง
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Innovation HubAgeing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
Diagnostic

วัน เดือน ปี

ระยะเวลา

12 ธันวาคม 2560 –
11 ธันวาคม 2563

3 ปี
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ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธกิจ
หลักคือการจัดการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ได้จดั สรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ได้ดําเนินการตามนโยบายให้มี
การจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของกระบวนวิชา ในทุกกระบวนวิชาเอกอย่างต่อเนือ่ ง โดยใน
ปีการศึกษา 2561 มีกระบวนวิชาเอกในระดับปริญญาตรีทจี่ ัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของชั่วโมง
สอนทั้งหมด เป็น 81.94 % มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นสากลของบุคลากรและนักศึกษา
ดังต่อไปนี้
 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้การประชุมเอเชีย – แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นําด้านสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง
Global Health Leaders - Influencing Sustainable Development Goals (SDG) (Students Exchange
Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) Conference) ณ Ewha Womans
University, South Korea โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. น.ส. ปพิชญา ทิทัศน์ (591110058)
2. น.ส. ศลิษา เกียรติศักดิ์ (591110248)
3. นาย ธัญย์พสิ ิษฐ์ เจียมศุภกร (581110297)
4. น.ส. นันทิยา กันเม็ด (581110149)
5. นายณัฏฐนิช จุมปาทอง (581110137)
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ด้านการเสริมพลังขีดความสามารถให้แก่นกั ศึกษาในการก้าว
เป็นผู้นําด้านสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพ และเกิดผลลัพท์ที่ดีด้านสุขภาพของประชากร
 นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จํานวน 4 ราย ไปฝึกประสบการณ์ที่ Universiti Kebangsann
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม 2560
 น.ส.ชฎาพร ไทยเที่ยง รหัสนักศึกษา 591110200 นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ได้รับทุน มช. ในโครงการ AUNACTS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 17 มิถุนายน 2561
 นายธีระธาดา จีนจะโปะ รหัสนักศึกษา 591110300 นักศึกษาสาขากายภาพบําบัด ได้รับทุน มช. ในโครงการ
AIMS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2561
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค จํานวน 6 ราย ไปฝึกปฏิบัติ ณ Soul Nation University Hospital
(SNUH) ประเทศเกาหลีใต้ School of Diagnostic & Applied Health Sciences, Faculty of Health
Sciences, University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย และจํานวน 4 ราย ไปฝึกปฏิบตั ิ ณ The Department
of Medical Imaging and Radiology, Shu Zen College of Medicine and Management ประเทศ
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
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 สาขากิจกรรมบําบัด นักศึกษากิจกรรมบําบัดชั้นปีที่ 3 ของภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 7 คน ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิบัตงิ านทางคลินิกกิจกรรมบําบัด ณ
มหาวิทยาลัย Osaka Health Science University ประเทศญีป่ ุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 24 มิถนุ ายน 2561
 สาขากิจกรรมบําบัด นักศึกษากิจกรรมบําบัดชั้นปีที่ 3 ของภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 6 คน ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิบัตงิ านทางคลินิกกิจกรรมบําบัด ณ
มหาวิทยาลัย Angeles University Foundation ประเทศฟิลปิ ปินส์ ระหว่างวันที่ 7 – 15 กรกฏาคม 2561

 วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.อารยา ญาณกาย นํานักศึกษากายภาพบําบัด เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), School
Rehabilitation Sciences, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
ในด้านการวิจยั คณะได้แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
จากการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยูเ่ ดิม และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและวิจัยจากผู้เชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ
ของสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอ
ในด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ยังได้จดั กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่เวทีสากล เช่น ร่วมกับ The
Joint research unit (PHPT) และ Institut de Recherche pour le Développement – IRD จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ ประจําปี 2018 ในหัวข้อเรือ่ ง "Regional Symposium on Viral Hepatitis" ระหว่างวันที่ 5-7
กันยายน 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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
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สังกัด The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ได้รับความร่วมมือ
ผ่าน กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA)
กระทรวงต่างประเทศ
ทั้งนีข้ ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ที่ดําเนินการร่วมกับสถาบันต่างประเทศที่เริ่มใหม่
ในปีงบประมาณ 2561 มีจํานวน 8 .สถาบัน ดังตารางต่อไปนี้
Memorandum of Understanding (MOU) กับสถาบันในต่างประเทศทีเ่ ริ่มต้นในปีงบประมาณ 2561
Organization
Institution / Country
Southwest Medical
University / China

Topic
Memorandum of Understanding
between Chiang Mai University and
Southwest Medical University

Agreement on Academic Exchange
and Student Exchange between The
Faculty of Associated Medical
Kumamoto University / Sciences, Chiang Mai University and
The Faculty of Life Sciences, Center
Japan
for AIDS Research and The Graduate
School of Medical Sciences,
Kumamoto University
Memorandum of Understanding
School of Occupational between School of Occupational
Therapy, Perdana University
Therapy, Perdana
University/ Malaysia and Faculty of Associated Medical
Sciences, Chiang Mai University
Tzu Chi
University/Taiwan

Memorandum of Understanding
between Tzu Chi University and
Chiang Mai University

Memorandum of Understanding
Shu Zen Junior College between Shu Zen Junior College of
Medicine and Management
of Medicine and
Management/Taiwan and Faculty of Associated Medical
Sciences, Chiang Mai University
Memorandum of Understanding
Faculty of Health
between Faculty of Health Sciences,
Sciences, Universiti
Universiti Kebangsann Malaysia
Kebangsann Malaysia
and Faculty of Associated Medical
(UKM)/ Malaysia
Sciences, Chiang Mai University
Memorandum of Understanding
between Faculty of Associated
Faculty of Health
Science, Osaka Health Medical Sciences, Chiang Mai
University and Faculty of Health
Science University
Science Osaka Health Sciences,
(OHSU)/ Japan
University JAPAN

Agreement Signing Duration

Level

30 October 201729 October 2022

5 years

Faculty

27 November
2017- 26
November 2022

5 years

Faculty

9 January 20188 January 2023

5 years

Faculty

25 March 2018-24
March 2023

5 years

University

17 May 2018 – 16
May 2023

5 years

Faculty

7 August 2018 –
6 August 2023

5 years

University

24 June 2018 –
23 June 2023

5 years

Faculty
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Organization
Institution / Country

Akita University

Topic
Student Exchange Agreement
between School of Health Sciences,
Faculty of Medicine Akita University
(JAPAN) and Faculty of Associated
Medical Sciences, Chiang Mai
University

Agreement Signing Duration

Level

รอเสนอ มช.พิจารณา

Faculty

กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
ประเภท
โครงการ
ดูงาน

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด

ชื่อ-สกุล | หน่วยงานที่ร่วมมือ

รายละเอียด

15 พ.ย. 19 พ.ย.
2560
2560

Professor Dr. Seiji Okada/ Center for AIDS
Research, Kumamoto University.

เยือนและร่วมประชุมพบปะวางแผน
งานและเจรจาปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารองค์กรของ Kumamoto
University และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัยอย่างเป็นทางการ
รวมถึงการปรึกษาหารือการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร การ
พัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางาน
การศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน

ดูงาน

17 พ.ย. 25 พ.ย.
2560
2560

Dr. Ann Johansson / Department of
Rehabilitation, School of Health and
Welfare, Jönköping University, Jönköping,
Sweden.

ดูงาน

17 พ.ย. 25 พ.ย.
2560
2560

Dr. Eva Edström/ Department of
Rehabilitation, School of Health and
Welfare, Jönköping University, Jönköping,
Sweden.

ดูงาน

07 ธ.ค. 16 ธ.ค.
2560
2560

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

19 ธ.ค. 22 ธ.ค.
2560
2560

Mr. Caesar Olima/ Senior Data Manager for
the PAEDs HIV program at Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi) Africa
Regional Office (ARO), Kenya.
Assistant Professor Cynthia Yuen-yi Lai,
Ph.D. / Department of Rehabilitation
Sciences, Faculty of Health and Social
Sciences, The Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong

ศึกษาดูงาน พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพระหว่าง
สถาบัน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
ศึกษาดูงาน พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพระหว่าง
สถาบัน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
ศึกษาดูงาน Data Management
Exchange Program at PHPT
Research Unit ณ โครงการวิจัย
PHPT คณะเทคนิคการแพทย์
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชากิจกรรมบําบัดเรื่อง
OCCUPATIONAL THERAPY
INTERVENTION FOR CHILDREN
WITH EXECUTIVE FUNCTION
DEFICITS
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19 ธ.ค. 22 ธ.ค.
2560
2560

Mr. Wai Kit Yung Trevor / Department of
Rehabilitation Sciences, Faculty of Health
and Social Sciences, The Hong Kong
Polytechnic University,
Hong Kong

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น

16 ม.ค. 26 ม.ค.
2561
2561

CHARMAINE KRISTABEL M. DE VERA, MSOT,
OTRP/ Department of Ocupational
Therapy, Angeles University Foundation,
Philippines

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น

16 ม.ค. 26 ม.ค.
2561
2561

DIANE ALLISON I.LOTHO, OTRP/
Department of Ocupational Therapy,
Angeles University Foundation, Philippines.

ศึกษา/
ฝึกอบรม
ระยะสั้น
สอน/
บรรยาย
พิเศษ

04 ม.ค. 18 ม.ค.
2561
2561

Professor Dr. James J. Laskin/ School of
Physical Therapy & Rehabilitation Science,
University of Montana, USA.
Dr. Leonard Henry Joseph / Department of
Physiotherapy,
School of Health Sciences, University of
Brighton, United Kingdom.

สอน/
บรรยาย
พิเศษ

02 ก.พ. 02 ก.พ.
2561
2561

Professor Dr.Srijit Das/ Faculty of Medicine,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

ดูงาน

19 ก.พ.
2561
19 ก.พ.
2561
09 มี.ค.
2561

Dr. Christelle Boulanger / Expertise France,

ดูงาน
สอน/
บรรยาย
พิเศษ

05 ม.ค. 05 ม.ค.
2561
2561

19 ก.พ.
2561
19 ก.พ.
2561
09 มี.ค.
2561

Eric Fleutelot/ Regional Counsellor in
Global Health, French Embassy,
Mr.Robin Mulders/ Medical researcher
Utrecht University (The Netherlands)

รายละเอียด
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชากิจกรรมบําบัดเรื่อง
OCCUPATIONAL THERAPY
INTERVENTION FOR CHILDREN
WITH EXECUTIVE FUNCTION
DEFICITS
โครงการฝึกปฏิบตั ทิ างคลินิกของ
อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก College of Allied Medical
Professions, Angeles University
Foundation, Philippines
โครงการฝึกปฏิบตั ทิ างคลินิกของ
อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก College of Allied Medical
Professions, Angeles University
Foundation, Philippines
โครงการอบรมและดูงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ
บรรยายพิเศษให้แก่ภาควิชา
กายภาพบําบัด ใน lunch seminar
ในหัวข้อเรื่อง "Building
Partnerships of Equals in
Research on Global Challenges
– A reflection based on
pragmatic approach"
บรรยายพิเศษ "Writing Innovative
Research Proposal in the Area
of Health and Aging [as a
multi-professional teams of
researchers]"
เยือนและเยี่ยมชมร่วมปรึกษาใน
โครงการวิจัย "นับหนึ่ง"
เยือนและเยี่ยมชมร่วมปรึกษาใน
โครงการวิจัย "นับหนึ่ง"
บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Obesity:
Body, brain and bacteria" ให้กบั
นักศึกษาระดับบัณฑิต ณ ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์

รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. | 95

ประเภท
โครงการ
ดูงาน

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด

ชื่อ-สกุล | หน่วยงานที่ร่วมมือ

28 มี.ค. 29 มี.ค.
2561
2561

Dr. Yuu Kumme/ Akita University, Japan.

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

Prof. Dr. Chi-Hin Cho
/ The Chinese University of Hong Kong
(CUHK)

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

LIAO, Bin
/ Professor and General Secretary of
Southwest Medical University, China.

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

ZHANG, Xilin
/ Director, International Cooperation and
Exchange Office of Southwest Medical
University, China

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

YE, Yun
/ Dean, College of Pharmacy of Southwest
Medical University, China

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

FAN, Xianming
/ Dean, Faculty of Graduate Studies of
Southwest Medical University, China

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

YIN, Siyuan
/ Director, Teaching Affairs Office of
Southwest Medical University. China

ดูงาน

13 มิ.ย. 15 มิ.ย.
2561
2561

XU, Yong
/ Vice President, Affiliated Hospital of
Southwest Medical University, China

รายละเอียด
โครงการ “Gerontology & aging
research and cultural exchange
between Akita University and
Chiang Mai University” เยือนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่องโปรแกรมการ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่พัฒนาขึ้น
จากงานวิจัยของ Akita University
และคณะเทคนิคการแพทย์
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง Southwest
Medical University, China และ
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
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รายละเอียด

Assistant Prof. Benjamin Soon
/ Singapore Institute of Technology (SIT)

เยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ ภาควิชา
กายภาพบําบัด เพือ่ พัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพ
ระหว่างสถาบัน

กิจกรรมความร่วมมือและความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ
Ms. Natsumi ASAMI
Dr. Gonzague Jourdain

Dr. Nicole Ngo-GiangHuong
Dr. Sophie Le Coeur

Dr. Timothy Roy
Cressey
Dr. Luc Decker

Dr. Peter Kunstadter

Dr. Marc Lallemant

Mr. Nicolas Salvadori

กิจกรรม
อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัยและให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านการวิจัยแก่คณะเทคนิค
การแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานวิจัยของ
โครงการ PHPT ตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสถิติ (Biostatistician)

วัน เดือน ปี

หน่วยงาน

26 ก.ย. 2559 23 ก.ย. 2562 Japan International
Cooperation Agency:
JICA.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
01 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 UMI 174-PHPT Research
unit, France.
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ภาพแสดงอาคันตุกะจากต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ และกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
จากต่างประเทศ
 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Seiji Okada จาก
Center for AIDS Research, Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนและร่วมวางแผนงานหารือ
ระหว่างผู้บริหารองค์กรของ Kumamoto University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางานการศึกษาวิจัย
ร่วมกันระหว่างสถาบัน และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร. วัชระ กษิณฤกษ์ ณ ห้องปฏิบ้ติการ

 วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์
ให้การต้อนรับ Dr. Ann Johansson และ Dr. Eva
Edström จาก Jönköping University ประเทศสวีเดน ใน
โอกาสมาเยือนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร การ
พัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกัน
ระหว่างสถาบัน
 วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2560 คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ เดินทางไปเยือน Heisei Rehabilitation
College และ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
และคณบดีได้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Incidence of
Tuberculosis and Associated Mortality in a Cohort
of HIV-infected Children Initiating Antiretroviral
Therapy" และ รศ.ดร. สมพร สังขรัตน์ บรรยายในหัวข้อ
เรื่อง "Falls in Elderly People: Risk Factors and Prevention Strategies" พร้อมนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย ณ
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมสานสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย
ระหว่างสถาบันให้เหนีย่ วแน่น ซึ่งก่อกําเนิดเป็นจุดเชื่อมโยงให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ในการทํางาน
ร่วมกันทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมุง่ พัฒนาความแข็งแกร่งสู่ความ
เป็นเลิศร่วมกันต่อไป
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 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะเทคนิค
การแพทย์ ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Prof. Dr. Masaoki Yamada จาก Heisei
Rehabitation College, Japan ในโอกาสมา
บรรยายพิเศษ เรื่อง "A Possible Proposal of
Relations Between River Polutions and
Hypertensions in Thailand"

 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ภาควิชากิจกรรมบําบัด ให้การต้อนรับ Mr.Md. Julker Nayan นักกิจกรรมบําบัด และ
ที่ปรึกษางานกิจกรรมบําบัด Junior Consultant & Head Occupational Therapy Department จาก Centre
for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) จากประเทศบังคลาเทศ และ Miss Sai Laxmi Rai
นักจิตวิทยาคลินิก จาก Spinal Injury Rehabilitation Centre จากประเทศเนปาล
 วันที่ 4 - 18 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คณบดี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.James J Laskin และ
นักศึกษาจาก School of Physical Therapy and
Rehabilitation Science, the University of
Montana, USA ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดในแขนงต่างๆ และ
เข้าอบรมในด้านการนวดไทย การฝังเข็ม และการออก
กําลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวและอุ้งเชิงกราน ณ
ภาควิชากายภาพบําบัด
วันที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรงั ษี
คณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก College of Allied Medical Professions,
Angeles University Foundation, The
Philippines มาฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด ระหว่างวันที่ 16 - 26 มกราคม 2561
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วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร
เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้
โครงการศึกษาดูงานและสานความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับ University of Medical Technology,
Mandalay, Myanmar และ University of Medical
Technology, Yangon, Myanmar
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
ร่วมกับโครงการ PHPT ให้การต้อนรับคุณ Christelle
Boulanger จากองค์กร Expertise France ประเทศฝรัง่ เศส
และคุณ Eric Fleutelot, Regional Counsellor in Global
Health จากสถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจําประเทศไทย
ในโอกาสมาเยือนและเยี่ยมชมร่วมปรึกษาในโครงการวิจัย
"นับหนึ่ง" ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรงั ษี คณบดี
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก School of Occupational
Therapy (PUScOT) - Perdana University ประเทศ
มาเลเซีย จํานวน 2 รายเพื่อฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน
ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ระยะเวลา
2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2561
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดี ให้การต้อนรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัย Northern
Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษา
จํานวน 2 ราย ฝึกปฏิบัติในโครงการช้างบําบัด ณ ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด มีระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างตั้งแต่วันที่ 8
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และ จาก
School of Health & Welfare, JÖNKÖPING
UNIVERSITY, Sweden ประเทศสวีเดน นักศึกษาจํานวน 4 รายฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561
 วันที่ 9 มีนาคม 2561 รศ. ดร.นันทณี เสถียร-ศักดิ์พงศ์
โครงการช้างบําบัด จัดอบรมนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย
Baika Women’s University เพื่อให้ความรู้เรื่อง “กรอบ
ความรู้การนําสัตว์มาช่วยในการบําบัดและการใช้ช้างบําบัด
สําหรับบุคคลออทิสติก” ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 วั น ที่ 10 มี น าคม 2561 ผศ. ศศิ ธ ร สั ง ข์ อู๋ และ
อาจารย์ สั ต วแพทย์ ห ญิ ง พรสวรรค์ พงษ์ โ สภาวิ จิ ต ร
ร่วมให้ความรู้นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย
Baika Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ใ นการนํ า สั ต ว์ ม าใช้ บํ า บั ด
และเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาญี่ ปุ่ น ได้ ท ดลองสั ม ผั ส
กิจกรรมในโปรแกรมช้างบําบัด ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จ.ลําปาง

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 Miss Chow Pei Ru และ
Miss Felicia Tan Hui Fern นักศึกษากิจกรรมบําบัด
จาก School of Occupational Therapy (PUScOT) Perdana University ประเทศมาเลเซีย นําเสนอ
การศึกษากิจกรรมบําบัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ศึ ก ษาดู ง าน ระยะเวลา 2 สั ป ดาห์ ณ ภาควิ ช า
กิจกรรมบําบัด
 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ โดย
หน่วยวิจัยพฤฒาวิทยาและสุขภาพผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ
Dr.Yuu Kumme อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบําบัด
จาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือน
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ งโปรแกรมการป้ อ งกั น ภาวะ
สมองเสื่อมที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ Akita University

 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รศ.ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences,
Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อมาฝึกปฏิบัติ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2561 จํานวน
2 ราย คือ Miss Daphne Wang Qiao Xuan และ
Miss Phong Hui Kuan และภาควิชารังสีเทคนิค ตั้งแต่
วันที่ 25 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2561 จํานวน 5 ราย คือ Miss Toh Zi Xin, Miss Yee Ying Yih, Miss Tee Hui
Sin, Mr. Lee Sek Kan และ Miss Rekha A/P Ganesan
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้การต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ (Medical
Technologistจาก UMT, Myanmar และ LFHC,
Laos เพื่อเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิ าร (Short Course Training:
“Clinical Laboratory Improvement Tools”)
ณ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) Mr. Singkham Saikhamheuang จาก Laos
Friends Hospital for Children สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) Miss Khin Khin Nyunt Win, Assistant Lecturer, Medical Laboratory Technology Department,
University of Medical Technology, Mandalay สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
3) Miss Win Kalayar Kyaw, Assistant Lecturer, Medical Laboratory Technology Department,
University of Medical Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 Miss Daphne Wang Qiao Xuan และ Miss Phong Hui Kuan นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขา Biomedical Sciences จาก Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsann
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ เข้านําเสนอ Summary of
training
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิรริ ังษี คณบดี
ให้การต้อนรับคุณ Helene Rossert ตําแหน่ง
President of zeGOgroup ในโอกาสเดินทางมาตรวจ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการวิจัยนับหนึ่งระหว่าง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561
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วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ผศ. ดร.วาสนา ศิริรงั ษี คณบดี ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin,
Director of Singapore Institute of Technology (SIT) ในโอกาสเดินทางมาเยือนภาควิชากายภาพบําบัด เพื่อ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทกั ษะเฉพาะทางด้าน
วิชาชีพระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin ได้บรรยายในหัวข้อ
Effects of Mild Nerve Compression Injury
 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 :
ผศ. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้การต้อนรับ Miss
Tomomi Sakura นักศึกษาปริญญาโท จาก Kobe
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดู
งานภายใต้ MOU ของมหาวิทยาลัย

 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 :
ผศ. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้การต้อนรับ นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti
Kebangsaan Malaysia, UKM) ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ภาควิชากายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
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 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณา
อาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการแลกเปลีย่ นระยะ
สั้น WMU-CME SEED Program ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรม "Welcome party for Shu-Zen Junior College of
Medicine, Taiwan & UKM, Malaysia students" Lecturer Ryan Zhou จาก Department of Medical
Imaging and Radiology, Shu Zen Junior College of Medicine and Management, Taiwan ในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใต้ โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน+3
 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 :
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้การต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Department of
Medical Imaging and Radiology, Shu Zen
Junior College of Medicine and
Management, Taiwan โดยมี Lecturer Ryan
Zhou ในโอกาสมาปรึกษาหารือความร่วมมือ
ภายใต้ MOU ระหว่าง SZMC และนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติทางคลินกิ กับภาควิชารังสีเทคนิค
ระยะเวลา 1 เดือน
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 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรงั ษี คณบดี ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
Diagnostic Imaging and Radiotherapy Programme จาก Faculty of Health Sciences, Universiti
Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์ภายใต้โครงการโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค จํานวน 5 ราย ได้แก่
1. Miss Toh Zi Xin (A155496)
2. Miss Yee Ying Yih (A156247)
3. Miss Tee Hui Sin (A156773)
4. Mr. Lee Sek Kan (A152552)
5. Miss Rekha A/P Ganesan (A153335)

 วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา
Miss Tsai Shang Ying Miss LIN WEN HUI Miss HUANG JING SYUN และ Miss YE XIN YA นักศึกษารังสี
เทคนิคไต้หวัน จาก Department of Medical Imaging and Radiology, Shu Zen Junior College of
Medicine and Management, Taiwan ในการนําเสนอ Summary of training ภายใต้โครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 14
สิงหาคม - 14 กันยายน 2561)

ผลการดําเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับคณะ
และในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีการจัดทําแผนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอัตรากําลังสายวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพในมิติต่างๆ ซึ่งผูบ้ ริหารก็ได้มกี ารสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้านต่างๆ ไปถึงบุคลากรผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร การจัดทําสายตรงคณบดี
และผู้บริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน์ “สื่อสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น
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ผลการสํารวจความสุขของบุคลากรปี 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจํานวน
ผู้ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด 69 ราย ข้อมูลสมบูรณ์ 60 ราย ไม่สมบูรณ์ 9 ราย สํารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม –
17 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
 ในภาพรวมบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มีคะแนนความสุขในภาพรวมเท่ากับ 66.9 (มีความสุขระดับ
HAPPY)
 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพันของบุคลากร ได้คะแนนสูงสูด ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ในระดับ
คะแนน 4.38
 ภาวะผู้นําของผูบ
้ ริหาร ได้คะแนนสูงสูด ด้านผู้นําระดับสูงสามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างดี ในรับคะแนน 4.07

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ที่จดั ขึ้นโดยงานอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2561 มี
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมดกว่า 240 คน
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ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุข
แก่บุคลากร “กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy
Birthday)
บุ ค ลากรคณะเทคนิ ค การแพทย์ ” คณบดี ก ล่ า วอวยพรและ
รับประทานอาหารร่วมกัน. แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดทุก
เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับบุคลากร

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัด
อบรม “การบริหารงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ตาม
พรบ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
วิทยากรโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ ศูนย์บริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย เรื่อง “การบังคับใช้ พรบ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับงานวิจยั ”
โดย คุณวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์ บรรยาย เรือ่ ง “การดําเนินงานด้าน
พัสดุภาครัฐ สําหรับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์”
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บรรยายพิเศษเรื่อง HR for Me
4.0 Effective Workforce เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการทํางาน และรับมือกับโลกทีเ่ ปลี่ยนไปเพราะ
เทคโนโลยี อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์
นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ประธานมูลนิธิทักษะชีวิต และกรรมการ
อํานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4
ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง จ.เชียงใหม่
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 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัด
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยฯ ประจําปีงบประมาณ
2561 ในหัวข้อ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัย” วิทยากร ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว นักวิจัยอิสระ
(ผู้พัฒนาโปรแกรม Thai Analysis Research Program:
TARP ภายใต้การสนับสนุนจาก STEP อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับคุณ Robin Mulders จาก Utrecht University
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนและบรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อเรื่อง "Obesity: Body, brain and bacteria" ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ แขนงวิชาเคมี
คลินิก
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 : โครงการเทคนิคการแพทย์สร้าง
สุขแก่บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมบรรยาย
ให้ความรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมการออกกําลังกาย ในหัวข้อ
"สาระน่ารู้ก่อนและหลังการออกกําลังกาย"
วิทยกร โดย ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธเลิศพิศาล

 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการ
ฝึกอบรม เรื่อง การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
(Performance Coaching for Managers and
supervisors) วิทยากรโดย คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้
ก่อตัง้ และประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต และอดีต
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย์
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 วันที่ 26 มิถนุ ายน 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน วิทยากรโดย Monique van Poelwijk
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โครงการสัมมนาสํานักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี
2561 เรื่อง “Team Building : สร้างองค์กร
ให้เป็นทีมและมีสุข” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะ
พันธุ์ อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น. ณ มนต์เมือง
รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
(A systematic review and meta-analysis) วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการเทคนิคกา
รแพทย์คลินิก ร่วมจัดกิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ (Q
uality Day) ครั้งที่ 5 เรื่อง "เริ่มต้นอย่างไรสําหรับ
การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" วิทยกร
โดย อาจารย์ธรี วัฒน์ กําเนิดศิร จากคณะวิทยาลัยศิลปะ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดกิจกรรม Lunch Seminar เรื่อง
AUN-HPN Asean University Network - Health
Promotion Network ตามแนว AseanUniversity
Network Framework วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชู
ประดิษฐ์
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม "หลักการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel (MS Excel) สําหรับการจัดการ
ข้อมูล" วิทยากรโดย อ.ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ อาจารย์
ประจําภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ จัดโครงการสัมมนา
ประจํ า ปี 2561 ให้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรคณะเทคนิ ค
การแพทย์ เพื่อนําเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการ (ทุนวิจัยเงิน
รายได้ ค ณะฯ ประจํ า ปี 2560) และเสวนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
Thailand
4.0 กับการมุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่เชิง
นวั ต กรรมและพาณิ ช ย์ แ ละความร่ ว มมื อ กั บ อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Step) วิทยากรโดย ผศ.ดร.
ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 4 สิงหาคม 2561

คณะเทคนิ ค การแพทย์ จั ด สั ม นนาบริ ก ารวิ ช าการชุ ม ชน
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2561 เพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาในปีที่ผ่านมา ตลอดจน
วางแผนการดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการชุ ม ชนสํ า หรั บ
ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

110 | รายงานประจําปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

 วันที่ 5 กันยายน 2561

ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด จั ด บรรยายพิ เ ศษ ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
Noninvasive brain stimulation (NIBS) for clinical
application ให้บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิต วิทยากรโดย
ผศ. นายแพทย์ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ 6 กันยายน 2561

ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัด Lunch Seminar ในหัวข้อ
"JICA Volunteer Experience at Occupational
Therapy Department Associated Medical Sciences
Chiang Mai University in 2016 - 2018” วิทยากรโดย
Mrs. Natsumi Asami OT Senior Volunteer จากองค์กร
JICA ประเทศญี่ปุ่น

 วั น ที่ 15 กั น ยายน 2560 เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ และให้ ค วามสํ า คั ญ แก่ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ นครบเวลา

เกษี ย ณอายุ ร าชการ คณะเทคนิ ค การแพทย์ ได้ จั ด งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต บุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ ร าชการ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

คณะเทคนิคการแพทย์สง่ เสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเปิดโอกาส และสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับเชิญ เป็น
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
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จําแนกตามประเภท
อาจารย์พิเศษ
วิทยากร
กรรมการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมระดับชาติ นานาชาติ เสนอผลงาน (คน-ครั้ง)

จํานวนบุคลากร
10
50
19
676

อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือ
วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู้ หรืออื่นๆ
ชื่อ - สกุล
อ.ดร. ศิรินันท์ บริพันธกุล
รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง

กิจกรรม
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม "11th
European Conference on Games based
Learning - ECGBL 2017"
นําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 1st ASEAN
Conference on Healthy Ageing 2017
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 1st AsiaPacific Occupational Therapy Symposium
(APOTS 2017)
เรื่อง "Community Health Care system in
Providing Assistive Technology Devices and
Services for Persons with Disabilities" ในการ
ประชุม The 1st Asia-Pacific Occupational
Therapy Symposium (APOTS 2017)
ปฏิบัติงานตาม "โครงการเจรจาสานความร่วมมือการ
สร้างหลักสูตร joint program & double degree
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ)”

วัน เดือน ปี
สถานที่
5- 6 ต.ค. 2560 ประเทศออสเตรีย
10-12 ต.ค.2560
20-22 ต.ค.2560

ประเทศมาเลเซีย

20-22 ต.ค.2560

สาธารณรัฐไต้หวัน

28-ต.ค.
01-พ.ย.-2560

มหาวิทยาลัย
Southwest Medical
University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

เข้าร่วมนําเสนอผลงาน (Keynote Speakers) ในการ
ประชุมวิชาการ “International Conference on
Instrumentation, Communication, Information
Technology and Biomedical Engineering” (ICICIBME) 2017
7th Asia Pacific Conference

06-07 พ.ย.2560

ประเทศอินโดนีเซีย

15-17 พ.ย.2560

ผศ.ดร.วุฒิชัย คําดวง

การประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Regional
Symposium on Viral Hepatitis

22-24พ.ย.2560

ผศ.ทศพร พิชัยยา

เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี ของ Curtin University

23-พ.ย.-2560

Hong Kong Jockey
Club Beas River
Country Club
กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ประเทศออสเตรเลีย

รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง
อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ผศ.สุภาวดี พุฒิหน่อย
ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์

ผศ.ดร.วาสนา ศิรริ ังษี
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์

นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ

ณ สาธารณรัฐไต้หวัน
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ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร.วาสนา ศิรริ ังษี

ผศ.ดร.จนัญญา ทิพย์พยอม
อ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์

ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา

อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

อ.ดร.น้ําผึง้ อนุกูล
อ.ดร.เดชา ปิ่นแก้ว

ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล

กิจกรรม
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Division
of Morphological Pathology, Department of
Basic Laboratory Sciences, School of Health
Sciences, Faculty of Medicine, University of the
Ryukyus และร่วมพิธีมอบรางวัล The Order of
Sacred Treasure, Gold and Silver
เข้าร่วมประชุม The 11th Pan-Pacific Conference
on Rehabilitation (PPCR)

วัน เดือน ปี
02-04 ก.พ.2561

สถานที่
ประเทศญี่ปุ่น

14-15 มี.ค.2561

นําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Novel Bifunctional
MRI Probe: Iron-Quercetin complex induced
differentiation of circulating mononuclear
progenitor cells and therapeutic impact in
cardiovascular diseases” ในการประชุม 13th
European Molecular Imaging Meeting: the
EMIM2018
นําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “New MF1Gadolinium complexes as MRI contrast agents
via green chemistry ” ในการประชุม 13th
European Molecular Imaging Meeting: the
EMIM2018
นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "XANES and
luminescence Studies of M2O3-CaO-SiO2-B2O3
(M2O3 = Y2O3 and La2O3) Glasses Doped with
Dy3+ Ions" ในการประชุม "2018 9th International
Conference on Material and Manufacturing
Technology (ICMMT 2018)"
งานประชุมนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 Thai
Student Academic Conference 2018
(TSAC2018) ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic
Research and Practical Implication : Knowledge
Creation and Transferring”
เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในการประชุม
"The World Federation of Occupational
Therapists Congress 2018 (WFOT Congress
2018)"
การประชุม 35th International Congress of the
ISBT,Toronto,Canada - Abstract notification
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการค่ายการแพทย์ แผนจีน

20-23 มี.ค.2561

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Kursaal เมือง San
Sebastián ประเทศ
สเปน

งานประชุมวิชาการ 8th World Congress of
Biomechanics

20-23 มี.ค.2561

Kursaal เมือง San
Sebastián ประเทศ
สเปน

28-30 เม.ย.2561

ประเทศรัสเซีย

18-20 พ.ค.2561

กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม (Brussels,
Belgium during
May 18-20, 2018
ประเทศแอฟริกาใต้

21-25 พ.ค.2561
02-06 มิ.ย.2561
03-16 มิ.ย.2561
08-12 ก.ค.2561

เมืองโทรอนโต้
ประเทศแคนาดา
วิทยาลัยการแพทย์
แผนจีน เมืองเวินโจว
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เมือง Dublin
ประเทศ Ireland
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ผลการดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นประจํา โดยมีคณะกรรมการศิษย์
เก่าสัมพันธ์ที่มผี ู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์เป็นประธานฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการฯประกอบด้วย
ศิษย์เก่าที่ทํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทงั้ ในรูปแบบของการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรูพ้ ัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนและงบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะ
จัดขึ้น
กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าที่คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดขึ้นในรอบปี
งบประมาณ 2561 ได้แก่
 จัดทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ จํานวน 4 ฉบับ
 ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. มาเยี่ยมเยือนคณะเทคนิคการแพทย์ และมอบทุน
สนับสนุนการศึกษา จํานวน 244,414.84 บาท
 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานจบการศึกษา อําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา
ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะเทคนิ ค การแพทย์ รหั ส 52 มอบเงิ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะฯ จํ า นวน
126,500.-บาท
 คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วม
มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน 220,000.-บาท
 ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รห้ส 21 มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน
132,521.-บาท
 ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รห้ส 41 มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน
40,000.-บาท
 ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รห้ส 51 มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน
41,000.-บาท

ภาพบัณฑิตและศิษย์เก่า มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ และภาพกิจกรรมของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ 20 มกราคม 2561: คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดพิธี รับขวัญบัณฑิต 2561 และศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
รหัส 52 ได้ร่วมมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ จํานวน 126,500 บาท
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 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะ
เทคนิคการแพทย์ ได้รับมอบเงิน
จํานวน 244,414.84 บาท จาก
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคม
นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหาร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย
คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ อุปนายก มอบเงินบริจาคสมทบโครงการจัดสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัยชุมชน อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 220,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีรับมอบ
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วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมงาน และศิษย์เก่า ได้จัดงาน AMS
ปิ๊กบ้าน จุมนุมจื้นบาน ฮ่วมงานมุทิตาจิตคารวะอาจารย์อาวุโสของทุกสาขาวิชา "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
วาสนา ปรียานาถ" แด่ ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี และ รศ. ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
บริการวิชาการ ในโอกาสเกษียณอายุงาน และศิษย์เก่า รหัส 21 41 และ 51 ได้มอบเงินพัฒนาคณะฯ รวมเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 213,521 บาท ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคมุ้ คํา เชียงใหม่

ศิษย์เก่าได้รับรางวัล ประจําปีงบประมาณ 2561
ชื่อ

นางสาวพรรษา พิทธยะพงษ์ ศิษย์เก่า
เทคนิคการแพทย์ รหัส 561110064

รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์
โดยได้รับมอบรางวัลจากท่าน
องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม
วัฒนชัย ณ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ สาขาบริหารราชการ
ประจําปี 2560 วันที่ 22 มกราคม
2561

ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน ศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604
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ชื่อ

รางวัล
นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น
ประจําปี 2561 ในการประชุม
วิชาการประจําปีทางเทคนิค
การแพทย์ ครั้งที่ 42 "MT
Innovation"

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รางวัลชนะเลิศ คุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์
ประจําปีการศึกษา 2560 เข้ารับ
รางวัลจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล

วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.วีระพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกุล อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ศิษย์เก่าเทคนิค
การแพทย์ รหัส 2111026

นางสาว นันทพร บุญกอง
รหัส 571110048
ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
ประจําปี 2561 วันที่ 24 กันยายน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561

ผศ. ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว รหัส 2611041
(สาขาวิชารังสีเทคนิค)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-945072 โทรสาร 053-946042
www.ams.cmu.ac.th

