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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม
มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม เป น มหาวิทยาลัยแห งแรกในสวนภู มิ ภ าค
จั ด ตั้ง ขึ้ น ตามนโยบายของรั ฐ และเจตนารมณข องประชาชนใน
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคเหนื อให เป น ศู น ย ก ลางทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เพื่ อ
อํานวยประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหมแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย
และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ การประยุกต เผยแพรและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการ
ฝกตนเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม

วิสยั ทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยชั้นนํา รั บผิดชอบตอสังคม และสรา งการพัฒนาสู
ความเปนเลิศที่ยั่งยืน (A world-class university committed to
social engagement and Sustainable development)

ความรูความชํานาญในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย พรอมจิตสํานึกในการใหบริการ ดานการตรวจวินิจฉัย
บําบัดรักษาและปองกันโรค ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพและ
ฟนฟูสมรรถภาพจะเปนหลักประกันอันอบอุนแกประชากรในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้

ปรัชญาคณะเทคนิคการแพทย

คณะเทคนิคการแพทย เปนศูนยกลางทางวิชาการและงานวิจัย
ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพและความเปนสากล เพื่อประโยชนสงู สุด
แกประชาชนโดยสวนรวม
บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรบั การฝกฝนอบรมใหมีความรู ความชํานาญในวิชาชีพ รูจักขวนขวายหาความรูดวยตนเอง
รูหลักวิธีวิจัยเพื่อคนควาองคความรูใหม มีนิสัยเอื้อเฟอโอบออมอารี มีจิตใจใหบริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ รวมสรางสรรคเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ขี องตนเองและผูรับบริการ

ปณิธานคณะเทคนิคการแพทย

“คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยเสริมสราง
วิสยั ทัศนและเปาหมาย
ชุ ม ชนเข ม แข็ ง มี ค วามเป น เลิ ศ ด า นวิ ช าชี พ และการวิ จั ยใน
ระดับสากล”
โดยมีวัฒนธรรมองคกร “รวมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุงสูความสําเร็จขององคกร”
โดยไดกําหนดเปาหมายของการบรรลุวิสัยทัศนไวดังนี้
ดาน
เปาหมายของการบรรลุวิสัยทัศน
ความเปนเลิศดานวิชาชีพ 1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 90%
และมีความเปนสากล
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 8 เดือน 85% และ 95% ภายใน 12 เดือน
3. คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนายจาง 4.50 (คุณธรรม, คุณภาพ, ทักษะ
พลเมืองโลก)
4. สัดสวนของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมดที่เขาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
30%
5. จํานวบทเรียนออนไลนสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย อยางนอย 4 บทเรียนในป 2565

2 | รายงานประจําป 2561 คณะเทคนิคการแพทย มช. |

ดาน
ความเปนเลิศดานวิจัยใน
ระดับสากล

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

เปาหมายของการบรรลุวิสัยทัศน
จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา และจํานวนครั้งการอางอิงผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(citation) ตออาจารยประจํา เปน 1 ใน 3 ของสถาบันคูเทียบ ไดแก
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. Hong Kong Polytechnic University (HKPU)
4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
มีตนแบบชุมชนเขมแข็งดานสุขภาพจํานวนอยางนอย 2 ชุมชน ในป พ.ศ.2565

คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพ มี
ทักษะเปนพลเมืองโลก 2) ผลิตผลงานวิจัยที่มปี ระโยชนตอสังคมและ
ชุมชน 3) บริการวิชาการแกชมุ ชน 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุงผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ “ใฝ
รูคูคณ
ุ ธรรม จริยธรรม” โดยปฏิบัติตามคานิยม 6 ประการ (AMS-CMU) คือ
A – Agility
มีความคลองตัว
M – Merit
มีคุณธรรม
S – Social Responsibility
มีความรับผิดชอบตอสังคมชุมชน
C – Competency
มีความสามารถในการแขงขันได
M – Model
เปนแบบอยางของการปฏิบัติงาน
U – Unity
มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
หรือในภาคภาษาไทย คือ
ยืดหยุนคลองทันการณ อภิบาลดวยคุณธรรม
สังคมตระหนักล้ํา
เลิศสมรรถนะประจักษงาน
พัฒนาเปนแบบอยาง
กอแนวทางสรางประสาน
สามัคคีหนึ่งใจปาน
รวมกันพรอมนอมนิยม

พันธกิจและคานิยม

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทยไดรวมกันกําหนดแนวทางดาน
คุณธรรม เพื่อยึดถือและปฏิบัติ 3 ประการ คือ (1) มีความรับผิดชอบ
(2) มีความสามัคคี และ (3) มีความเอื้ออารี มีน้ําใจ โดยไดรอ ยเรียง
ถอยคําใหจดจําไดงายคือ “รับผิดชอบสรางสรรค รวมกันสามัคคี เอื้ออารีมีน้ําใจ”

คุณธรรมประจําใจ
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในสวนภูมิภาคเปนแหงแรกของประเทศไทย ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและความตองการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกระจาย
ออกสูทองถิ่น โดยไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ.2503 และเริ่มเปดทําการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2507 และเพื่อตอบสนองตอความตองการบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมใน
การใหบริการดานวิทยาศาสตรสุขภาพแกประชาชนในทองถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะแพทยศาสตร จึง
ไดมีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทยขึ้น ในป พ.ศ.2509 และไดรับอนุมัติใหเปนภาควิชาเมื่อป พ.ศ.2510
ตอมาในป พ.ศ.2512 คณะแพทยศาสตร ไดเห็นชอบใหภาควิชาเทคนิคการแพทย จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งไดรับ
อนุมัติใหเปนคณะเทคนิคการแพทย ในป พ.ศ.2519
ลําดับชวงเวลาสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะเทคนิคการแพทย โดยสังเขปมีดังนี้ :
พ.ศ.2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2509 เปนโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม
พ.ศ.2510 เปนภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2512 เปนโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2519 เปนคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลั ยเชียงใหม โดยแบ งสวนราชการเปน สํา นั กงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคลั
ไมโครสโคป (ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก)
พ.ศ.2522 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งภาควิชารังสีเทคนิค
พ.ศ.2523 จัดตั้งภาควิชากิจกรรมบําบัด
พ.ศ.2531 จัดตั้งภาควิชากายภาพบําบัด
พ.ศ.2546 สภามหาวิท ยาลัยเห็น ชอบให ปรับ เปลี่ยนโครงสรา งการบริหาร โดยให มีการหลอมรวม
ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก และภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
เปนภาควิชาเทคนิคการแพทย
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงไดดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับ โครงสรา งของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย และจากการระดมความคิด เห็ น ของบุ คลากรทั้งคณะ มี
ความเห็นวารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย คือการมีหนึ่งภาควิชาตอการผลิตบัณฑิตในแตละ
สาขาวิชา จึ งไดดําเนินการหลอมรวมภาควิช าในสาขาวิช าเทคนิค การแพทย จากภาควิช าเคมีคลินิก ภาควิช า
จุล ชีว วิท ยาคลิ นิ ก ภาควิ ช าจุล ทรรศนศาสตรค ลิ นิก และภาควิ ช าภู มิ คุ ม กั น วิ ท ยาคลิ นิ ก เป น ภาควิ ช าเทคนิ ค
การแพทย
ปจจุบันภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม พ.ศ.2551 (ประกาศใชเมื่อ 6 มีนาคม 2551) คณะ
เทคนิคการแพทยแบงสวนงานเปน 6 สวนงานยอย ไดแก
1. สํานักงานคณะ
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย
3. ภาควิชารังสีเทคนิค
4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด
5. ภาควิชากายภาพบําบัด
6. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
(วาระ 27 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2565)

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ดร.ปญจะ กุลพงษ
กรรมการ

ศาสตราจารย นายแพทย สุทัศน ฟูเจริญ
กรรมการ

รองศาสตราจารย นายแพทย จิตเจริญ ไชยาคํา
กรรมการ

นายซวง ชัยสุโรจน
กรรมการ

นางจุรีภรณ บุญยวงศวิโรจน
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
ผูชวยเลขานุการ
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ผูบริหารคณะเทคนิคการแพทย

ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
วาระ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2565

ผูชวยศาสตราจารย ร.อ. ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
รองคณบดีฝายบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
รองคณบดีดานแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.อาทิตย พวงมะลิ
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย สายนที ปรารถนาผล
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพันธุ คงสวัสดิ์
ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธและองคกรสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.รัชดา เครสซี่
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
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หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
และเลขานุการสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย

รองศาสตราจารย ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
หัวหนาภาควิชาเทคนิคการแพทย

รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย
หัวหนาภาควิชารังสีเทคนิค

รองศาสตราจารย ดร.สมรรถชัย จํานงคกิจ ผูช วยศาสตราจารย.ดร.ปยะวัฒน ตรีวิทยา
หัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด หัวหนาภาควิชากิจกรรมบําบัด

ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผูอํานวยการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก

นางชมภูนทุ กนกแสนไพศาล
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย
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อัตรากําลังของคณะเทคนิคการแพทย จําแนกประเภท ขาราชการ พนักงานประจํา
ลูกจางประจํา พนักงานสวนงาน
ประเภทอัตรากําลัง ประจําป 2562
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย)
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
พนักงานสวนงาน (ศูนยบริการฯ)
พนักงานสวนงาน (คณะเทคนิคฯ)
ลูกจางประจํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
110
64
56
22
14
266

รอยละ
41.35
24.06
21.05
8.27
5.26
100.00

*ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562

แผนภูมิแสดงอัตรากําลังแยกตามประเภทของบุคลากร ในปงบประมาณ 2562
คณาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
หนวยงาน

อาจารย

เทคนิคการแพทย
10
กายภาพบําบัด
5
กิจกรรมบําบัด
10
รังสีเทคนิค
10
รวม
35
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562

อาจารย : ตําแหนงวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
22
12
12
7
53

5
8
4
2
19

2
2

ศ.
เชี่ยวชาญ

รวม

อาจารย : วุฒิการศึกษา
เอก
โท
รวม

1

40
25
26
19
110

38
19
17
18
92

1

2
6
9
1
18

40
25
26
19
110
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แผนภูมิแสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และสาขาวิชา

แผนภูมิแสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา
คณะเทคนิคการแพทย มีอาคารเรียนและปฏิบตั ิการ ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบดวย
อาคาร 1
3,115.40 ตารางเมตร
อาคาร 2
9,413.79 ตารางเมตร
อาคาร 3
5,065.45 ตารางเมตร
อาคารธาราบําบัด
513 ตารางเมตร
อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ
772 ตารางเมตร (เฉพาะหองเรียนทัง้ หมดของชั้น 3)
อาคารอเนกประสงค
489 ตารางเมตร ซึ่งใชเปนสถานที่ใหนักศึกษาและ
บุคลากร ไดใชเปนพื้นที่พักผอน ทํากิจกรรมหรือศึกษาดวยตนเองผานสื่อออนไลน

10 | รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. |

2. อาคารหอพักนักศึกษาและที่พักอาศัยของบุคลากร
อาคารหอพักนักศึกษา
2,693.20
อาคารที่พักสําหรับบุคลากร
30
บานเดี่ยว
5
บานแฝด
1
แฟลตแบบ 2 หองนอน
2
แฟลตแบบ 1 หองนอน
3
เรือนแถว 2 ชั้น
2
เรือนแถวชั้นเดียว
7
บานเดี่ยวจัดสรรรวม
10

ตารางเมตร
ยูนิต
หลัง
หลัง
ยูนิต
ยูนิต
หอง
หอง
หอง

คณะเทคนิคการแพทย ไดรบั งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ ใน
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 305,803,400.-บาท จาก 2 แหลง คือ งบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได โดยรายจายที่ไดดาํ เนินการเสร็จสิ้นและอยู
ระหวางดําเนินการที่ไดกันเงินงบประมาณไปใชในป 2562 แสดงรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

งบประมาณแผนดิน

ไดรับจัดสรร
จายจริง
กันเงินงบประมาณ
ไปจายในป 2563
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562

133,913,700.128,704,950.86
93,050.-

งบประมาณเงินรายได
คณะเทคนิคการแพทย
ศูนยบริการฯ

43,946,700.33,037,952.62
10,673,253.88

แผนภูมิแสดงงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร ในปงบประมาณ 2562

127,943,000.114,500,393.-
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ลานบาท

แผนภูมิแสดงงบประมาณรวมที่ไดรบั การจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562
จําแนกตามประเภทงบรายจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได1
ป 25602
ป 25613
ป 25624
ป 2560
ป 2561
ป 2562
106,822,830 116,482,678 119,495,900 24,822,700 24,757,200 25,111,100
11,060,700 10,820,700 10,760,700 94,460,900 107,710,400 108,066,700
5,749,300
3,301,100
947,100 16,091,600 15,510,000 12,095,000
13,865,500
3,921,000
2,710,000
7,997,500
9,844,800
6,497,600
18,188,600 18,703,300 20,119,300
137,498,330 134,279,378 133,913,700 161,561,300 176,525,700 171,889,700

ขอมูลงบประมาณเงินรายได รวมขอมูลจากศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ป 2560 งบบุคลากรไดรับจัดสรรตนป 103,330,800 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 3,492,030 รวม 106,822,830
งบลงทุนไดรับจัดสรรตนป 9,915,500 + ไดรับงบกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เพิ่มอีก 3,950,000
รวม 13,865,500 บาท
3 ป 2561 งบบุคลากรไดรับจัดสรรตนป 110,489,200 + ขอจัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 1,154,378 + 1,783,500 รวม 113,427,078
บาท +1,386,100 + 1,140,000 +283,400 = 116,482,678 บาท
4ป 2562 งบบุคลากรไดรับจัดสรรตนป 118,308,200 + จัดสรรจาก มช. เพิ่มอีก 1,187,700.-บาท =119,495,900 บาท
2
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ผลงานเดนในรอบปงบประมาณ 2562

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 13

บุ ค ลากรที่ ส ร า งผลงานเด น จนได รั บ รางวั ล ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ากคณะฯ และหน ว ยงานต า งๆ ใน
ปงบประมาณ 2562 แสดงในตารางตอไปนี้
อาจารย และ บุคลากร ไดรับรางวัล
อาจารย / บุคลากร

ผลงานรางวัลที่ไดรับ
นักศึกษาเกาดีเดนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในสาขาบริหารองคกรการ ประจําป 2561

วันที่ / สถานที่
24 พฤศจิกายน 2561
จากสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําป 2561

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
นําเสนอผลงานแบบ oral presentation
หัวขอเรื่อง Ex vivo and In vivo effect
of positioning in 1H megnatic
resonance spectroacopy stydy ใน
การประชุมใหญทางวิชาการ ครั้งที่
56/2562 (RCRT-RST 2019 :
Challenging of Radiology Service in
Thailand 4.0)
รางวัลชนะเลิศ ผูสอนออนไลนยอด
เยี่ยมจากผลงานวิชาการ ในรายวิชา
เทคนิคการจัดการความเครียด (Stress
Management Techniques) CMU
MOOC รหัสรายวิชา CMU031 ทาง
www.thaimooc.org โดยรายวิชานีไ้ ด
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปน
"การเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย
(SELF-PACED)"
ไดรับประกาศนีบัตรในการเขารวม
โครงการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับ
ทศวรรษที่ 21 ที่จัดการเรียนการสอนใน
ปการศึกษา 2561
โดยมี อาจารย ดร.ศิรปิ ระภา แกวแจง
ผูรวมสอน เปนผูเขารับประกาศนียบัตร
แทน

วันที่ 28 มีนาคม 2562
โดยราชวิทยาลัยรังสี
แพทยแหงประเทศไทย
และรังสีวิทยาสมาคม
แหงประเทศ
ณ ศูนยการประชุม อิม
แพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิรริ งั ษี

นางสาวดวงหทัย ปสันตา

อาจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ

รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษา ทีไ่ ดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 จาก
หนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่

นายวรพงศ เขาดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคนิคการแพทย
รศ.ดร.ทรงยศ
อนุชปรีดา

นางสาวฟา เชื้อหงสทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร
ชีวการแพทย
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
ผศ.ดร.สุรพี ร อุทัยคุปต
Assist. Prof. Dr. Shirley
Ngai

นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย
ดีเยี่ยม ในหัวขอ
เรื่อง "Cytotoxic effects of
co-treatment of
doxorubicin-curcumin
and idarubicin-curcumin
on KG1a and EoL-1
leukemic cell lines"

วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน
2561 การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2018 International
Symposium of
Cancer and
Inflammation & The
2nd Annual Meeting
of the Section of
Tumor
Pharmacology
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน
ดีเยี่ยม ในหัวขอ เรื่อง
2561
"Powering the next
การประชุมวิชาการ
generation targeted
ระดับนานาชาติ 2018
therapy for inflammation International
and cancer" ณ The
Symposium of
Southwest Medical
Cancer and
University, Luzhou,
Inflammation & The
Sichuan
2nd Annual Meeting
of the Section of
Tumor harmacology
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลการนําเสนอ Oral
Presentation Award for
geriatric rehabilitation
theme (bronze) ในหัวขอ
เรื่อง Physiological Factors
Associated with Fall Risk in
Individuals with Chronic
Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) ณ the Hong
Kong Polytechnic

วันที่ 18 พฤศจิกายน
2561
ในงาน the 11th Pan
Pacific Conference on
Rehabilitation (PPCR)
University, Hong Kong
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นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

รางวัลที่ไดรับ
รางวัลการนําเสนอโปสเตอร ใน
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
รศ.พญ.นันทิการ สันสุวรรณ หัวขอเรื่อง Validity and
Reliability of the Pediatric
Voice Handicap Index: Thai
Version

หนวยงานที่มอบรางวัล
วันที่ 18 พฤศจิกายน
2561
ในงาน the 11th Pan
Pacific Conference on
Rehabilitation (PPCR)
ณ the Hong Kong
Polytechnic University,
Hong Kong

ผศ.ดร.วุฒชิ ัย คําดวง

ระหวางวันที่ 5 -7
ธันวาคม 2561 ณ
Furama Resort,
Danang ประเทศ
เวียดนาม

นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย

นางสาววิราภรณ เทพบัณฑิต
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคนิคการแพทย

นางสาวสุดารัตน หาดเพชร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตรชีวการแพทย

ไดรับรางวัล Best Poster
Presentation ผลงานวิจัย
หัวขอเรื่อง Feasibility of
using dried blood spots for
HIV viral load testing
among HIV-infected
individuals in Thailand ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 4th Pan-Asian
Biomedical Sciences
Conference “Biomedicine
in the 21st century: Insights
from Asia”

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับ ณ ศาลาธรรม
รางวัลวิทยานิพนธดีมาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับปริญญาเอก สาย
วันที่ 24 มกราคม 2562
วิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป
การศึกษา 2561
วิทยานิพนธ เรื่อง “การ
ประยุกตใชแอลฟารีพีทโปรตีน
เปนโมเลกุลตานไวรัสเอชไอวี
1 โดยมุงเนนกระบวนการ
ประกอบอนุภาคหรือการสราง
ไวรัสที่สมบูรณ”
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นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

รางวัลวิทยานิพนธดีมาก
ณ ศาลาธรรม
ระดับปริญญาโท สาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป วันที่ 24 มกราคม 2562
การศึกษา 2561 จาก
วิทยานิพนธ เรื่อง "การศึกษา
การแสดงออกของยีนอารวี
0559 ซี และอารวี 0560 ซี
ในเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร
คูโวซิส ดื้อยา"

อ.ดร.ชญานิษฐ จําป

รางวัล Best poster
presentation award 2019
เรื่อง Application of
Compact Disc for PhotoNeutron Measurement
Generated from High
Energy Photon Irradiation
by 10 MV Medical Linear
Accelerator International
Nuclear Science and
Technology Conference
2019 (INST2019)

ระหวางวันที่ 4 - 6
กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรม Centara
Grand Central Plaza
Ladprao กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต

เขารอบการ pitching
Startup Thailand League
ในหัวขอ Application
iTherapist ไดรับรางวัลเปน
เงินสนับสนุนโครงการ 25,000
บาท เพื่อทํา prototype และ
ผานการอนุมัติงานจาก
คณะกรรมการในการแสดงผล
งาน prototype application
iTherapist ในงาน Startup
Thailand League Demo
Day 2019 ระหวางวันที่ 25 27 กรกฎาคม 2562 ณ true
digital park กรุงเทพ

วันที่ 12 พฤษภาคม
2562 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร จังหวัด
เชียงใหม

นายปรมะ เทพศิริ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขารังสีเทคนิค

นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกาย

หนวยงานที่มอบรางวัล

ผศ.ดร.บดินทร
บุตรอินทร

นางสาวรติกร แกมเงิน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคนิคการแพทย

นางสาวกวินทรา สิทธิไกรพงษ

รางวัลที่ไดรับ
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นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
Prof. Dr. Jianming Xu

ผศ.ดร.สุวิทย ดวงมะโน
อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

Ms.Yan Lin นักศึกษา

ปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตรชีวการแพทย
ผศ.ดร.ณฐปกรณ
เดชสุภา

นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง
นักศึกษาปริญญาตรี
สาขารังสีเทคนิค

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

รางวัล The Joseph K.-K. Li
Travel Awardโดยนําเสนอ
โปสเตอร ในหัวขอเรื่อง "The
FGFR1 signaling
upregulates FOXQ1
transcription factor via
ERK2 activation to
promote cell proliferation
and breast cancer
progression"

ในงานประชุม the
17th SCBA
International
Symposium ณ
Kunming, China
วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม
2562
ณ ประเทศจีน

รางวัล champion of the
Poster Competition in
APYS2019 จากการแขงขันใน
กิจกรรม POSTER
COMPETITION ในงาน The
2nd ASIA Pacific Youth
Leadership Summit 2019
ซึ่งนักศึกษาไดรบั การคัดเลือก
เพื่อรับทุนจาก University
Utara Malaysia ใหเขารวม
เปนตัวแทนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
วิชาการ ภาษา วัฒนธรรมและ
สังคมรวมทั้งใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดานผูนาํ
เยาวชน ในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟก และเสริมสราง
เครือขายระหวางนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกับ
นานาชาติ

วันที่ 19 - 23 สิงหาคม
2562
ณ เมืองปนัง
ประเทศมาเลเซีย
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปดสอนในคณะเทคนิคการแพทยในปจจุบัน
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (ปรับปรุง พศ.2558)
จํานวนหนวยกิตรวม 143 หนวยกิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค (ปรับปรุง พศ.2561)
จํานวนหนวยกิตรวม 149 หนวยกิต
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (ปรับปรุง พศ.2559)
จํานวนหนวยกิตรวม 144 หนวยกิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด (ปรับปรุง พศ.2558)
จํานวนหนวยกิตรวม 141 หนวยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร คือ
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย แบบ 2 หลักสูตรนานาชาติ
จํานวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
จํานวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
แบบ 1 และ แบบ 2 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย แบบ 2
จํานวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด แบบ 2 และ แบบ 3
จํานวนหนวยกิตรวม 37 หนวยกิต
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แบบ 2
จํานวนหนวยกิตรวม 40 หนวยกิต
สาขากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต แบบ 2 และแบบ 3
จํานวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
(เปดใหม พ.ศ.2560)
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
- แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตรวม 48 หนวยกิต
- แบบ 1.2
จํานวนหนวยกิตรวม 72 หนวยกิต

แผนภูมิแสดง แสดงจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2562
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จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 1,325 คน
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
สาขาเทคนิคการแพทย
สาขารังสีเทคนิค
สาขากิจกรรมบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
ระดับปริญญาโท
สาขาเทคนิคการแพทย
สาขาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
การออกกําลังกาย
สาขากิจกรรมบําบัด
สาขาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย
สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
สาขากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรชีวการแพทย (ฐานตรี)
วิทยาศาสตรชีวการแพทย (ฐานโท)

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น
307
287
275
287
34
1,190
100
90
80
89
4
363
56
65
79
70
10
280
78
73
67
69
17
304
73
59
49
59
3
243
23
9
36
18
3
89
9
3
5
5
2
24
2
1
8
3
1
15
4
1
5

3
1
-

7
3
5

5
1
4

2
10
1
9

1
14
2
12

8
2
1
1

7
0
7

19
6
14
13
2
11

11
46
6
40

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเทคนิ ค การแพทย ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเตรียมความพร อมใหนักศึกษาเป น บั ณฑิตที่พึงประสงคของสังคมประเทศชาติ
สามารถออกไปใชชีวิตและอยูรวมกับสังคมชุมชนไดเปนอยางดี คณะฯ ไดจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ปงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดในตารางและรูปภาพกิจกรรม
ระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 : จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open
House ครั้งที่ 5
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 : งานวันวิชาการและจบการศึกษาอําลาสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562: จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานการเรียนใหแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 : พิธีปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2562
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วันที่ 7 สิงหาคม 2562: โครงการ “มัชฌิมนิเทศ” ประจําปการศึกษา 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562: พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2562

วัน ที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิท ยาลัยเชียงใหม จั ดกิจ กรรมโลกใหมในรั้วสีน้ําเงิน
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อใหนักศึกษาชั้ นปที่ 1 ณ ศูน ยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแม เหี ยะ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สืบสานตํานานประเพณีลูกชางขึ้นดอย นํา
นักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจําปการศึกษา 2562

กิจกรรม "ผูบริหารพบผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562" ณ คณะเทคนิคการแพทย
การพัฒนานักศึกษาผานกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
จําเปนตองไดรบั ความรวมมือจาก
ผูปกครองของนักศึกษา ดังนั้นคณะเทคนิคการแพทยจึงจัดกิจกรรมพบปะผูปกครองนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่นักศึกษาจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูปกครองใหเขารวมกิจกรรม โดยผูบริหารชี้แจงถึงประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับตลอดเวลา 4 ปการศึกษา และ
ผูบริหารชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย และตอบขอซักถามจากผูป กครอง

24 | รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. |

ในปงบประมาณ 2562 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยโครงการตางๆ ดังนี้
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย
โครงการ CMU Young Blood 2019
โครงการสืบสานประเพณี สีสันวิถไี ทย งานมหกรรมวันลอยกระทง คณะเทคนิคฯ
กิจกรรมรวมปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาหอพักนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
กิจกรรมถอดไทนไสเข็ม ปการศึกษา 2561
1) งานวันวิชาการครั้งที่ 19 และงานพิธีจบการศึกษา
2) โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา
โครงการสัมมนาผูนําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2562
ผูบริหารคณะฯ พบผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
กิจกรรมเตรียมความพรอมดานการเรียนใหแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2561
โครงการมัชฌิมนิเทศ ป 2
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2562
โครงการพิธีไหวครูคณะเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2562
โครงการโลกใหมในรั้วสีน้ําเงิน ปการศึกษา 2562 (Pre College)
โครงการ “เปดโลกการเรียนรู เปดโลกกิจกรรม” ปการศึกษา 2562
โครงการกิจกรรมเปดหองเชียร
โครงการฝกอบรม เรื่อง “การปองกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 2
โครงการฝกอบรม เรื่อง “ทักษะการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวี และแนวปฏิบตั ิในการรับยาตานไวรัสเมื่อสงสัยวาไดรบั เชื้อเอชไอวีขณะปฏิบตั ิงาน”
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
โครงการสานสัมพันธพี่นองเทคนิคการแพทย (MT จิตอาสา ครั้งที่ 6)
โครงการเตรียมความพรอมและจัดสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
โครงการสิ่งแวดลอมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ (คลินิกมอเตอรไซต)
โครงการ “MT best all around, MT best Service mind”
ภาควิชารังสีเทคนิค
คายคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักศึกษารังสีเทคนิค
โครงการรับขวัญบัณฑิตเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
และศิษยเกาสัมพันธ
โครงการอบรมความรูดานฎหมายสําหรับผูประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
โครงการสอนซอมเสริมวิชาชีพรังสีเทคนิค นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปที่ 3
โครงการไหวครูภาควิชารังสีเทคนิค
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
โครงการวันกิจกรรมบําบัดโลก
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2562
22 พฤศจิกายน 2561
13 มกราคม 2562
15 มีนาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
8-10 มิถุนายน 2562
25 กรกฎาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
สิงหาคม - กันยายน 2562
1 กันยายน 2562
1 กันยายน 2562
ตามกําหนดการตลอดป 2562
10 พฤศจิกายน 2561
กรกฎาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
สิงหาคม กันยายน 2562
21 ธันวาคม 2561
21 มกราคม 2562
มีนาคม 2562
พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2562
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
มกราคม 2562
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ชื่อกิจกรรม / โครงการ
วันที่จัดกิจกรรม
โครงการรับขวัญบัณฑิตภาควิชากิจกรรมบําบัด
มกราคม 2562
โครงการเตรียมความพรอมการสอบใบประกอบวิชาชีพ ประจําป 2562
กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2562
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตตอคณาจารยกิจกรรมบําบัด
พฤษภาคม 2562
โครงการไหวครูภาคกิจกรรมบําบัด
สิงหาคม 2562
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาใหมกิจกรรมบําบัด
24 สิงหาคม 2562
ประจําปการศึกษา 2562 (กิจกรรมเพาะกลาโอทีตนใหม ประจําป 2562)
ภาควิชากายภาพบําบัด
โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน ครั้งที่ 21
ธันวาคม 2561
โครงการการศึกษานอกสถานทีส่ ําหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 21
ธันวาคม 2561
ปางชางแมสา อ.แมแตง เชียงใหม
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพประจําปการศึกษา 2561 มิถุนายน 2562
โครงการไหวครูภาควิชากายภาพบําบัด
สิงหาคม 2562
โครงการสัปดาหกายภาพบําบัดแหงชาติ
มกราคม 2562

ภาพสวนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและสงเสริมนักศึกษา
 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินกิ ภาควิชาเทคนิค
การแพทย คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรม 2 days lab tour
เพื่อนํานักศึกษาจากหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย
เฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาโลหิตวิทยา ดานสัณฐาน
วิทยาเซลลเม็ดเลือด ประจําปการศึกษา 2561 เขาเยี่ยม
ชมหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา ในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม โรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลสัน
ปาตอง ซึ่งเปนโรงพยาบาลเครือขายในการสงนักศึกษา
ฝกปฏิบัติงานเฉพาะทาง
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 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 การเตรียมความพรอม
การฝกปฏิบัติงานและกาวสูวิชาชีพรังสีเทคนิค ประจําป
การศึกษา 2561

 วันที่ 23 กุมภาพันธุ 2562 :
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูสหสาขาวิชา (Inter Professional
Education (IPE) ระหวางคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
ประกอบดวย คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
และคณะเทคนิคการแพทย ในงาน “เพื่อนชวยเพื่อน
ครั้งที่ 3” ณ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร...
 วันที่ 15 มีนาคม 2562 :

กิจกรรมถอดไทดใสเข็ม สําหรับนักกิจกรรมนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2561

 วันที่ 23 มีนาคม 2562 :

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดโครงการดูงานดานวิชาชีพรังสี
เทคนิคสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เตรียมความพรอม
แนวทางในการเรียนรู และเขาใจในลักษณะของวิชาชีพ
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 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 "งานวันจบการศึกษา

อําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินกั ศึกษา" ใหแกนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
12 ชั้น

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วันวิชาการ คณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 19 ประจําป
การศึกษา 2561 ณ หองประชุมใหญ และ ลานกิจกรรม
หนาอาคารคณะฯ อาคาร 12 ชั้น

 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 :

ภาควิชากิจกรรมบําบัด เปนเจาภาพ จัดงาน
กิจกรรมบําบัดสัมพันธ มช.-มหิดล ครั้งที่ 3 เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธระหวางสถาบัน และลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
สุขภาพชุมชน ณ พืน้ ที่ตาํ บลศรีบัวบาน อําเภอศรีบัว
บาน และศูนยการศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลําพูน

 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 :

โครงการมัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย ประจําป
การศึกษา 2562 เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดทราบ
แนวทางในการศึกษาในเนื้อหา และเตรียมตนเองสูการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ จากคณาจารยทุก
สาขาวิชา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12
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 วันที่ 10 สิงหาคม 2562

การอบรมของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกสาขาวิชา เรื่อง
“ทักษะการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจการติด
เชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาตานไวรัสเมื่อ
สงสัยวาไดรบั เชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน”
วิทยากร โดย คุณรัตนา ไชยฟองศรี และ
คุณศิริพร จิระศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สันทราย
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

 วันที่ 10 สิงหาคม 2562

การอบรมของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุกสาขาวิชา เรื่อง
“การปองกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน”
วิทยากรโดย รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
คณะแพทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
12 ชั้น
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ผศ.ดร.ปยะวัฒน ตรีวทิ ยา หัวหนาภาควิชา
กิจกรรมบําบัด เปดกิจกรรมการนําเสนอผลสัมฤทธิ์
ประสบการณจากการแลกเปลีย่ นดูงาน ณ Kobe
University และ Osaka Health Sciences University
ประเทศญี่ปุน
วันที่ 17 สิงหาคม 2562
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชัยงใหม
จัดกิจกรรมโลกใหมในรั้วสีน้ําเงิน ประจําปการศึกษา
2562 ใหกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 1
ณ ศูนยวิจัย สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 29

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษา ภายใตขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ เพื่อเปนพันธมิตรของผูน ําดานสุขภาพระดับใน
เอเชีย–แปซิฟก (Asia – Pacific Alliance of Health
Leaders – APAHL) รวมกันระหวาง 5
สถาบัน (Faculty of Nursing, Chiang Mai
University; Faculty of Associated Medical
Sciences, Chiang Mai University; Mahidol
University; School of Health Science,
Yamaguchi University, Japan, Ewha Womans
University, South Korea) โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนเจาภาพจัดการประชุม ในหัวขอเรื่อง Synergizing
Leaders for Driving the SDGs Success ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหวาง
วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
“เพาะกลา......โอทีตนใหม”

วันที่ 17-21 กันยายน 2562
นักศึกษากายภาพบําบัด ระดับปริญญาตรี แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณระหวางสถาบัน ความรวมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ ณ Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), School Rehabilitation Sciences,
Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 27 กันยายน 2562
ภาควิชารังสีเทคนิค เปนเจาภาพจัดกิจกรรม Inter
Professional Education (IPE) ในหัวขอเรื่อง
การฉายมะเร็ง H&N โดยเปนการรวมตัวกันระหวาง
คณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะเทคนิค
การแพทย เพื่อใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของ
วิชาชีพตนเอง และเพื่อนรวมวิชาชีพ ตลอดจนการ
ทํางานรวมกันในอนาคต
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นักศึกษาที่ไดรับการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ
ในปการศึกษา 2561 นายณัฏฐณิช จุมปาทอง นักศึกษาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย ไดรับการยกยอง
ประกาศเกียรติคณ
ุ “นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีมาก ปการศึกษา 2561”

ทุนการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทยไดจัดสรรทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ไดแก งบประมาณเงินรายไดของคณะฯ
เงินบริจาคจากจากบริษทั หางราน มูลนิธิ ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
ทุนการศึกษา ประกอบดวยผูแ ทนจากทุกสาขาวิชา รวมเปนคณะกรรมการ และมีเจาหนาที่จากหนวยกิจการ
นักศึกษาคณะฯ ทําหนาที่เปนผูป ระสานงานในการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา ในป 2562 คณะเทคนิคการแพทย
ไดจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้
1. จากงบประมาณเงินรายได โดยจัดสรรเปน
1.1 ทุนการศึกษา จํานวน 30 ทุน มูลคา 453,000.- บาท
1.2 ทุนทํางาน สําหรับนักศึกษาที่ใชเวลาวางนอกเวลาเรียน มาชวยทํางานใหกับคณะฯ มูลคา 147,360.- บาท
1.3 ทุนฝกงานนอกสถานที่
- สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่ออกฝกปฏิบัติงานตางจังหวัด จํานวน 268,600.- บาท
- สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชากายภาพบําบัดและรังสีเทคนิค จํานวน 70,000.-บาท
2. จากกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย เพื่อจัดสรรทุนฝกงานนอกสถานที่ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
กายภาพบําบัดและรังสีเทคนิค จํานวน 15,600.-บาท
3. จากผูมีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษทั และศิษยเกา จํานวน 118,000.-บาท ดังนี้
3.1 ทุนการศึกษา “คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน”
จํานวน 20,000.-บาท
3.2 ทุนการศึกษา “คุณสิริพรรณ แสงอรุณ”
จํานวน 10,000.-บาท
3.3 ทุนการศึกษา “ศิษยเกาเทคนิคการแพทย รหัส 37”
จํานวน 10,000.-บาท
3.4 ทุนการศึกษา “ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ทองไว”
จํานวน 15,000.-บาท
3.5 ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย พันธุเรืองสกาว”
จํานวน 15,000.-บาท
3.6 ทุนการศึกษา “ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง เขื่อนแกว”
จํานวน 10,000.-บาท
3.7 ทุนการศึกษา “ดร.ซวง ชัยสุโรจน”
จํานวน 4,000.-บาท
3.8 ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย ดร.เมธิศา พงษศักดิ์ศรี”
จํานวน 20,000.-บาท
3.9 ทุนการศึกษา “สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม”
จํานวน 14,000.-บาท

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปการศึกษา
2561
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 วันที่ 18 มีนาคม 2562

ผูบริหารจาก MedPark Hospital, TPP
Healthcare International Co.,Ltd.
เปนตัวแทนมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปที่ 4 จํานวน 5
ทุน ทุนละ 100,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งหมด 500,000 บาท

วันที่ 18 มีนาคม 2562

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดพิธี มอบ
ทุนการศึกษา แกนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2561

กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
คณะเทคนิคการแพทย ไดรบั เงินบริจาคจากศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธาเพื่อจัดตั้งเปนกองทุนใหนักศึกษายืม
โดยไมคิดดอกเบี้ย เพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาที่ประสบปญหาการขาดแคลนเปนกรณีเรงดวน โดยคณะฯ จะพิจารณา
ตามความจําเปน เปนกรณีไป
กิจกรรมพัฒนาความเปนสากลและทักษะความเปนพลเมืองโลก (Global Citizen) ใหแกนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย เห็นความสําคัญของการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาใหมีความสามารถระดับ
สากล จึงไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหนักศึกษาไปฝกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการและเขารวมการแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถาบันตางๆ จากตางประเทศ ดังสรุป
ในตารางตอไปนี้
ขอมูล Student Outbound (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประเภท
วัน เดือน ป
ชื่อ-สกุล
โครงการ
นําเสนอผลงาน 02-พ.ย.-61 ถึง 05-พ.ย.-61 น.ส.ฟา เชื้อหงษทอง
นายวรพงศ เขาดี

หนวยงานที่รวมมือ

รายละเอียด

The Southwest
Medical University /
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

ศึกษาดูงานและนําเสนอ
ผลงาน ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ในหัวขอเรื่อง
"Powering the next
generation targeted
therapy for
inflammation and
cancer"

32 | รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. |
ประเภท
วัน เดือน ป
ชื่อ-สกุล
โครงการ
นําเสนอผลงาน 17-พ.ย.-61 ถึง 18-พ.ย.-61 น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล น.ส.
มัลลิกา ศรีมาแกว น.ส.โศ
ธิดา นันตะกูล น.ส.
กวินทรา สิทธิไกรพงษ
น.ส.แคทลียา สิทธิโชค
น.ส.จณิสตา กัณทาพันธุ
น.ส.จิรภิญญา ไทยยันโต
นายพงศัค พิจารณวณิช
น.ส.เพ็ญศรี สิงหพันธ น.ส.
สุคนธรส ศิวิลัยกุล น.ส.
สุชาวดี พัฒนผลสุขุม
ศึกษาวิจัย
30-พ.ย.-61 ถึง 30-พ.ค.-62 นางสาววีรญา ทองคํา
ระยะสั้น

นําเสนอผลงาน 04-ธ.ค.-61 ถึง

โครงการ
แลกเปลี่ยน

10-ธ.ค.-61 ถึง

โครงการ
แลกเปลี่ยน

17-ธ.ค.-61 ถึง

ศึกษาวิจัย
ระยะสั้น

02-ม.ค.-62 ถึง

หนวยงานที่รวมมือ
The Hong Kong
Polytechnic
University /ฮองกง

National Chung
Hsing University /
ไตหวัน

รายละเอียด
รวมประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในงานประชุม
The 11th Pan Pacific
Rehabilitation
Conference

ศึกษาวิจัยระยะสั้น ใน
โครงการ The Project
of Electrochemical
Analysis of
Biomolecules
09-ธ.ค.-61 นายวัฒนพงษ ประสงค School of Medicine เขารวมประชุมวิชาการ
ทรัพย นส. วิราภรณ
and Pharmacy, The และนําเสนอผลงานใน
เทพบัญฑิต นส. สัณฑสิริ University of
งาน The 4th Panออรพินท นส. เกษญา มา Danang
Asian Biomedical
มูล นาย ศิวาภณ ปกษี
/สาธารณรัฐสังคมนิยม Science
เวียดนาม
21-ธ.ค.-61 น.ส.ณัฎฐธิดา อปนะ น.ส. Faculty of Health โครงการแลกเปลี่ยน
มณฑิตา หวยผัด น.ส.
Sciences, Universiti นักศึกษา ภาควิชา
สุชาดา ใจบาน นายจิรภัค Kebangsann
เทคนิคการแพทย
รัตนพัฒนากุล
Malaysia (UKM) /
มาเลเซีย
21-ธ.ค.-61 นายกีรติ อนมั่น นส. ครอง Seirei Christopher โครงการแลกเปลี่ยน
พร ชินชัย นส. ภัทราภรณ University /ญี่ปุน
นักศึกษากิจกรรมบําบัด
สิงหศิริ นส. สุภาพร
ณ Seirei Christopher
ปญจศิลวุฒิ นส. นัชชา ชัย
University ประเทศ
คําหลา นส. ไอลดา ปอม
ญี่ปุน
เงิน นายกวินท ศิริมูลเมือง
30-มิ.ย.-62 น.ส.ญาดา
Institut National de เดินทางไปทําการศึกษา
อรุณทิพยไพฑูรย
la Transfusion
วิจัยระยะสั้น
Sanguine (INTS) / “Assessment of
ฝรั่งเศส
neutralizing activity
of anti-hepatitis B
surface antibodies in
infant vaccines and
hepatitis B immune
globulin
preparations”
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ประเภท
วัน เดือน ป
ชื่อ-สกุล
โครงการ
ศึกษา/ฝกอบรม 29-มี.ค.-62 ถึง 30-เม.ย.-62 น.ส.สุชาภัสร เหลาสุทธิระยะสั้น
วัฒน น.ส.กานตธิดา จิต
ตระกูล น.ส.ณิชกานต
รัตนเสถียร น.ส.ธนัชชา
สกุลศักดิ์ นายสหรัฐ ศรี
ราม น.ส.อารีรัตน แกน
ขาว
ศึกษา/ฝกอบรม 29-มี.ค.-62 ถึง 30-เม.ย.-62 น.ส.พนัชกร ศรีมะเริง น.ส.
ระยะสั้น
ทิพยสุดา สันติสถิตพงศ น.ส.
อทิตา สุวรรณศักดิ์ น.ส.อร
กานต ขัติครุฑ น.ส.อร
อนงค สําราญพัฒน
ศึกษา/ฝกอบรม 29-มี.ค.-62 ถึง 30-เม.ย.-62 นายณัฐชนน สฤษดิกุล
ระยะสั้น
น.ส.ดารารัตน ผมธรรม

โครงการ
แลกเปลี่ยน
โครงการ
แลกเปลี่ยน

โครงการ
แลกเปลี่ยน

16-มิ.ย.-62 ถึง 29-มิ.ย.-62 น.ส.ฐิติชญา ประเสริฐสังข
น.ส.ธนภรณ กาญจนวงค
น.ส.รัตนากร สุขสบาย
น.ส.ศุภกาญจน คําเกิด
26-มิ.ย.-62 ถึง 29-มิ.ย.-62 นาย ชยพล จวรรณตูม
นส. ษมาวีร จิรโชติอุปพงษ
นส. วนิดา เต็งกวน นส.
วณัฐศรา เตมียะ นส. ชฎา
พร ไทยเที่ยง

01-ก.ค.-62 ถึง 26-ก.ค.-62 นส. ณัฏฐนิช ธรรมชัย นส.
อาภาศิริ แสนวาสน

หนวยงานที่รวมมือ

รายละเอียด

Seoul National
โครงการความรวมมือ
University Hospital มหาวิทยาลัยในอาเซียน+
(SNUH) /เกาหลีใต
3 การฝกปฏิบัตงิ านทาง
คลินิก ณ ตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขารังสี
เทคนิค
Shu Zen College of โครงการความรวมมือ
Medicine and
มหาวิทยาลัยในอาเซียน+
Management /
3 การฝกปฏิบัติงานทาง
ไตหวัน
คลินิก ณ ตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขารังสี
เทคนิค
Universiti
โครงการความรวมมือ
Kebangsann
มหาวิทยาลัยในอาเซียน+
Malaysia (UKM) / 3 การฝกปฏิบัติงานทาง
มาเลเซีย
คลินิก ณ ตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
Kobe University
โครงการแลกเปลี่ยน
School of Medicine นักศึกษากิจกรรมบําบัด
Faculty of Health
Sciences /ญี่ปุน
Faculty of Nursing, โครงการแลกเปลี่ยน
Mahidol University/ นักศึกษาระหวาง
ไทย
สถาบันการศึกษา ภายใต
การประชุมเอเชีย –
แปซิฟก พันธมิตรของ
ผูนําดานสุขภาพ ใน
หัวขอเรื่อง Synergizing
Leaders for Driving
the SDGs Success
(Students Exchange
Program under AsiaPacific Alliance of
Health Leaders
(APAHL) Conference)
Faculty of Health โครงการแลกเปลี่ยน
Sciences, Universiti นักศึกษา ภาควิชา
Kebangsann
เทคนิคการแพทย
Malaysia (UKM) /
มาเลเซีย
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ประเภท
วัน เดือน ป
ชื่อ-สกุล
โครงการ
ศึกษา/ฝกอบรม 15-ก.ค.-62 ถึง 19-ก.ค.-62 นส.กรรณิการ หลาพรหม
ระยะสั้น
นายรัฐกิ านต กองสี นาย
ศราวรัชต สุวรรณมนตรี นส.
ษมาวีร จิรโชติอุปพงษ
นส.วรรณพร ยะฉิ้น นส.
อภิชญา กิ่งแกว
โครงการ
27-ส.ค.-62 ถึง 22-ม.ค.-63 นส. พิมพิชญา ปญจวัฒนา
แลกเปลี่ยน
โครงการ
แลกเปลี่ยน
โครงการ
แลกเปลี่ยน

โครงการ
แลกเปลี่ยน

หนวยงานที่รวมมือ

รายละเอียด

Osaka Health
โครงการศึกษาดูงานทาง
Science University/ กิจกรรมบําบัดสําหรับ
ญี่ปุน
นักศึกษากิจกรรมบําบัด
ณ ตางประเทศ
University of
Malaysia Sabah/
มาเลเซีย
Universiti Utara
Malaysia /มาเลเซีย

โครงการ AIMS
Program ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562
20-ส.ค.-62 ถึง 22-ส.ค.-62 นส. ชฎาพร ไทยเที่ยง
โครงการ The 2nd ASIA
Pacific Youth
Leadership Summit
2019
16-ก.ย.-62 ถึง 20-ก.ย.-62 นส. กรพิชญา พิทักษ นส. Faculty of Health โครงการแลกเปลี่ยน
กัญญวรา วรพงศธร นาย Sciences, Universiti นักศึกษาระหวางประเทศ
จิรสิน ทองตัน
Kebangsann
ณ ประเทศมาเลเซีย
Malaysia (UKM) / สําหรับนักศึกษา
มาเลเซีย
กายภาพบําบัด ระดับ
ปริญญาตรี
16-ก.ย.-62 ถึง 20-ก.ย.-62 น.ส.ชุติกาญจน มวงยอย Faculty of Health โครงการแลกเปลี่ยน
นายธนนิจ หาญพานิชนา Sciences, Universiti นักศึกษาระหวางประเทศ
น.ส.วณัชยา ยาวิชัย
Kebangsann
ณ ประเทศมาเลเซีย
น.ส.วณัฐศรา เตมียะ น.ส. Malaysia (UKM) / สําหรับนักศึกษา
สกุลรักษ กลอมเกลา
มาเลเซีย
กายภาพบําบัด ระดับ
ปริญญาตรี

ขอมูล Student Inbound (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประเภท
วัน เดือน ป
โครงการ
ศึกษา/ฝกอบรม 30 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย. 61
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 02 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ย. 61
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 03 ส.ค. 62 ถึง 28 ต.ค. 61
ระยะสั้น

ชื่อ-สกุล / ประเทศ
Ms. Claire Stein

หนวยงานที่รวมมือ
Université ParisDauphine/ ฝรั่งเศส

รายละเอียด

ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
Ms. Hélène TREHARD Lyon 1 Claude
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Bernard University / งานวิจัยของโครงการ
ฝรั่งเศส
PHPT
Tomomi Sakurai
Kobe University
ฝกประสบการณและ
School of Health
ศึกษาวิจัยภายใตการ
Sciences / ญี่ปุน
กํากับดูแลของผศ.ดร.
สุภาวดี พุฒหิ นอย ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
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ประเภท
วัน เดือน ป
โครงการ
ศึกษา/ฝกอบรม 03 ส.ค. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
ระยะสั้น

ศึกษา/ฝกอบรม 17 ก.ย. 61 ถึง 16 ก.พ.62
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 01 ต.ค. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
ระยะสั้น

ศึกษา/ฝกอบรม 05 พ.ย. 61 ถึง 31 ต.ค. 62
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 13 พ.ย. 61 ถึง 30 เม.ย.62
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 18 พ.ย. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 11 ธ.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 62
ระยะสั้น
โครงการ
แลกเปลี่ยน

13 ม.ค. 62 ถึง 19 ม.ค. 62

ศึกษา/ฝกอบรม 10 ก.พ. 62 ถึง 15 ส.ค. 62
ระยะสั้น
ศึกษา/ฝกอบรม 10 ก.พ. 62 ถึง 15 ส.ค. 62
ระยะสั้น

ชื่อ-สกุล / ประเทศ
Miss Maggie Vimon
Tappitake

หนวยงานที่รวมมือ
SUNY Downstate
Medical Center /
สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด

ศึกษาและฝกปฏิบัติใน
ดานกิจกรรมบําบัด ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
และโครงการชาง คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ms. Maya Van Caute Université Paris 1
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Panthéon-Sorbonne งานวิจัยของโครงการ
/ ฝรั่งเศส
PHPT
Miss Maggie Vimon SUNY Downstate
โครงการศึกษาและฝก
Tappitake
Medical Center /
ปฏิบัติในดาน
สหรัฐอเมริกา
กิจกรรมบําบัด ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
และโครงการชาง
Mr.Davide Tufo
Aix-Marseille
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
University /ฝรั่งเศส งานวิจัยของโครงการ
PHPT
Mr.Phan HOANG
University of Paris- ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
NGOC MINH
Saclay /ฝรั่งเศส
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
Miss Htet ei ei win University of
โครงการความรวมมือ
Miss Kyawt Yee Mon Medical
มหาวิทยาลัยใน
Naing
Technology, Yangon อาเซียน+3
/เมียนมาร
Miss Maya Van
Université Paris 1
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Cauter
Panthéon-Sorbonne งานวิจัยของโครงการ
/ฝรั่งเศส
PHPT
Abby Victoria
Department of
โครงการฝกปฏิบัติทาง
Concepcion
Ocupational
คลินิกของอาจารยและ
Carla Marie P. Datu Therapy, Angeles
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
Samantha Nicole T. University
จาก College of Allied
Santiago
Foundation /
Medical Professions,
ฟลิปปนส
Angeles University
Foundation,
Philippines
Miss NGUYEN Thi
University Toulouse ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Nhu Trang
III /ฝรั่งเศส
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
Miss HA Anh Xuong Toulouse III Sabatier ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
University /ฝรั่งเศส งานวิจัยของโครงการ
PHPT
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ประเภท
โครงการ
ศึกษาดูงาน

วัน เดือน ป
17 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62

ชื่อ-สกุล / ประเทศ
Ms. Miku Sasaki
Mr. Hiroki Maekawa

หนวยงานที่รวมมือ
School of Health
Sciences, Akita
University /ญี่ปุน

ศึกษา/ฝกอบรม 19 ก.พ. 62 ถึง 18 มี.ค. 62
ระยะสั้น

Ms. Ophelie Merville University ParisSaclay /ฝรั่งเศส

ศึกษาดูงาน

Miss Misaki
KUREBAYASHI
Miss Yuuna FUJIMORI
Miss Yukie NOZU

23 ก.พ. 62 ถึง 09 มี.ค. 62

ศึกษา/ฝกอบรม 23 ก.พ. 62 ถึง 29 มี.ค. 62
ระยะสั้น
ศึกษาดูงาน

01 มี.ค. 62 ถึง 02 มี.ค. 62

ศึกษาดูงาน

07 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62

ศึกษา/ฝกอบรม 11 มี.ค. 62 ถึง 18 ส.ค. 62
ระยะสั้น
ศึกษาดูงาน

14 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62

รายละเอียด
โครงการสานความ
รวมมือทางวิชาการและ
การศึกษาวิจัยระหวาง
School of Health
Sciences, Akita
University ประเทศ
ญี่ปุน และคณะเทคนิค
การแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด

School of
Rehabilitation
Science, Seirei
Christopher
University /ญี่ปุน
Miss Yvonne Maria School of Health & ฝกปฏิบัติทางคลินิก ณ
Andersson
Welfare, JÖNKÖPING ภาควิชากิจกรรมบําบัด
Miss Elin Karin Anita UNIVERSITY /สวีเดน
Erikson
Miss Mei Horinouchi Baika Women’s
โครงการ Animal
Miss Kana Ishimizu University /ญี่ปุน
Assisted Therapy and
Miss Kaede
Thai ElephantMizoguchi Miss
Assisted Therapy
Ayami Okuda
Program in
Miss Ayano Tanaka
individuals with
Miss Mao Tsujito
special needs
Miss Moeka Yamano
จํานวน 26 คน
Perdana University ฝกปฏิบัติทางคลินิก ณ
มาเลเซีย
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
Mr. Ludovic Gauthier Institute of Public ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Health,Epidemiology งานวิจัยของโครงการ
and Development PHPT
ฝรั่งเศส
Naoki Yamaguchi,
Osaka Health
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชา
Yoshito Onishi,
Science University / กิจกรรมบําบัด
Sakura Yoshida,
ญี่ปุน
Ryoko Suzuki,
Ayana Mukai,
Mami Hidaka
Rina Ogawa,
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ประเภท
โครงการ
ศึกษาดูงาน

วัน เดือน ป
10 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62

ศึกษา/ฝกอบรม 03 มิ.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62
ระยะสั้น

ชื่อ-สกุล / ประเทศ
Saralyn Margetts.
Megan Fianagan
Natalie Spendlove
Kerianne Ludeman
Steve Hawks
Ms. Lucie Sabin

ศึกษา/ฝกอบรม 07 มิ.ย. 62 ถึง 06 พ.ย. 62
ระยะสั้น

Mr.Lotfi Dahmane

ศึกษา/ฝกอบรม 11 มิ.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62
ระยะสั้น

Ms.Zoe Fontier

โครงการ
แลกเปลี่ยน

01 ก.ค.62 ถึง 26 ก.ค. 62

โครงการ
แลกเปลี่ยน

01 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62

โครงการ
แลกเปลี่ยน

12 ส.ค. 62 ถึง 13 ก.ย. 62

Miss Reveena
Vaidheswary a/p
Muralitharan
Miss Naveeta a/p M
Vellupillai
Miss Nur Hidayati
Binti Osman
Mr.Teng Chun Wei
Ms.Wong Jing Ting
Ms.Lim Jia Hui
Ms.Tan Kah Jing
Ms.Heah Hui Yei
Mr.Hsu-Hung Ming
Mr.Tsao-Shang Yu
Ms.Lu-Yun Zhou
Ms.Yu-Chun Liu

หนวยงานที่รวมมือ
Utah State
University/
สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชา
เทคนิคการแพทย

Sorbonne University ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
/ ฝรั่งเศส
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
National Institute of ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
Demographic
งานวิจัยของโครงการ
Studies/ ฝรั่งเศส
PHPT
ENSAE ParisTech/ ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
ฝรั่งเศส
งานวิจัยของโครงการ
PHPT
Faculty of Health โครงการแลกเปลี่ยน
Sciences, Universiti นักศึกษา ภาควิชา
Kebangsann
เทคนิคการแพทย
Malaysia (UKM) /
มาเลเซีย
Faculty of Health
Sciences, Universiti
Kebangsann
Malaysia (UKM) /
มาเลเซีย
Department of
Medical Imaging and
Radiology, Shu Zen
Junior College of
Medicine and
Management,
Taiwan /ไตหวัน

โครงการความรวมมือ
มหาวิทยาลัยใน
อาเซียน+3 เพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภาควิชารังสีเทคนิค
โครงการความรวมมือ
มหาวิทยาลัยใน
อาเซียน+3 เพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภาควิชารังสีเทคนิค

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 299 คน จําแนกเปน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 19 คน (ปริญญาโท จํานวน 13 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน)
ระดับปริญญาตรี จํานวน 280 คน
ซึ่งคณะฯ ไดจดั การฝกซอมบัณฑิตและจัดเลี้ยงรับขวัญบัณฑิตในวันถายภาพหมูบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2561 ที่มารายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 (23 มกราคม 2562) มีบัณฑิตคณะเทคนิค
การแพทยที่ตอบขอมูลแบบสํารวจทั้งสิ้ น 270 คน จากจํา นวนผูสําเร็ จการศึกษาทั้งสิ้น 280 คน ปรากฏข อมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ดังนี้
ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย
สาขาวิชา
จํานวน
จํานวน
ภาวะการทํางานของบัณฑิต
ภาวะการทํางานของ
บัณฑิต
บัณฑิต
หลังจากสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตหลังจากสําเร็จ
เขารับ
ตอบแบบ
8 เดือน
การศึกษา 12 เดือน
ปริญญา สอบถาม ทํางาน (%) ศึกษาตอ (%)
(%)
เทคนิคการแพทย
84
81
61 (75.30%)
8 (9.88%)
93.51
รังสีเทคนิค
59
57
56 (98.25%)
1 (1.75%)
100.00
กิจกรรมบําบัด
70
66
60 (90.91%)
1 (1.52%)
95.65
กายภาพบําบัด
67
66
38 (56.72%)
5 (7.46%)
93.55
รวม
280
270
215 (79.34%) 15 (5.54%)
*ขอมูลจากรายงานการวิจัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2562
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจดานการวิจัย
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย
คณะเทคนิคการแพทยไดรบั งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปงบประมาณ 2562 จากแหลงทุนตางๆ
ดังนี้
1. งบประมาณแผนดิน 1 โครงการ เปนจํานวนเงิน 947,100.- บาท
2. งบประมาณเงินรายไดคณะฯ
2.1 สําหรับคณาจารยและบุคลากร 41 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2,270,000.- บาท
2.2 สําหรับบัณฑิตศึกษา 48 โครงการ เปนจํานวนเงิน 965,390.- บาท
3. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 13 โครงการ เปนจํานวนเงิน 6,840,580.- บาท
4. งบประมาณจากหนวยงานภายนอก อื่นๆ 62 โครงการ เปนจํานวนเงิน 67,750,483.- บาท
(โครงการวิจัยตอเนื่องตั้งแตป 2556 – 2564 งบประมาณที่ปรากฏเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2562)
รวมไดรับทุนสนับสนุนงานวิจยั ทั้งสิ้น 165 โครงการ เปนเงิน 78,773,553.- บาท

แผนภูมิแสดงทุนสนับสนุนงานวิจัย จําแนกตามแหลงทุน

แผนภูมิแสดงทุนสนับสนุนงานวิจัย จําแนกตามสาขาวิชาของหัวหนาโครงการ
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โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหลงงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
1 โครงการ เปนทุนวิจัย 947,100 บาท
1. การประเมินความถูกตองของผลการตรวจหมูโ ลหิตหายากในระบบเอบีโอ จากวิธีซีโรโลยีดวยเทคนิคการหา
947,100
ลําดับเบสประสิทธิภาพสูง | หัวหนาโครงการ อาจารย ดร.น้ําผึ้ง อนุกูล
งบประมาณเงินรายไดคณะเทคนิคการแพทย
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
18 โครงการ เปนทุนวิจัย 1,130,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการเสริมวิตามินซีตอการตอบสนองของระบบภูมิคมุ กันอยาง ฉับพลัน
ในการออกกําลังกายในอาสาสมัครสุขภาพดี” | หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ปยะวรรณ บุญโพธิ์
60,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การแยกและศึกษาโครงสรางของสารสําคัญจากหญาปกกิ่งซึ่งแสดงฤทธิ์
ตานการอักเสบและตานออกซิเดชั่น” | หัวหนาโครงการ อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา
60,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีโฟลไซโทเมทรีสําหรับวิเคราะหการทํางานของ NK cells
โดยการใช whole blood” | หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุพรรษา ปาตะ
60,000
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจหา soluble CD99 ในซีรัมของผูทมี่ ีแอนติบอดีตอตนเอง”
| หัวหนาโครงการ อ.ดร.วิธดิ า เหลาผจญ
60,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การทดสอบความเปนสารกอมะเร็งและความเปนพิษของเมล็ดฝอยทอง
เมื่อใชเปนยารักษากระดูกพรุน” | หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค
60,000
6. โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินวิธี SYBR® Green real-time PCR เพื่อคัดกรองผูต ดิ เชื้อและพาหะ
ของ เชื้อแซลโมเนลลาในกลุมผูปรุงอาหารและผูประกอบการอาหาร”
| หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.เนตรดาว คงใหญ
60,000
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีจําเพาะตอสารหมูเลือดเอ็ชและพัฒนาแอนติบอดี
มาตรฐานสําหรับใชวินิจฉัยในงานธนาคารเลือด” | หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกลุ
60,000
8. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสารสกัดหยาบแยกสวนจากถั่งเชาสีทองตอเซลลเม็ดเลือดปกติ การทําหนาที่
ของเซลลเม็ดเลือดขาว และการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว”
| หัวหนาโครงการ อ.ดร.สิงหคํา ธิมา
60,000
9. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจหาปริมาณ WF-6 อิพิโทป ในซีรัมทีใ่ หผลบวกตอ antinuclear-antibodies
(ANA)” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.กันยามาส ชูชีพ
60,000
10. โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีจําเพาะตอสารหมูเ ลือดเอ็ชชนิดสังเคราะหและ
พัฒนาแอนติบอดีมาตรฐานสําหรับใชวินิจฉัยในงานธนาคารเลือด”
I หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร
60,000
11. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการนํารองโปรแกรมการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการเคมีคลินิกจาก
หนวยงานภายนอก โดยใชซีรมั ควบคุมคุณภาพแบบระหิดแหงที่ผลิตเอง”
I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
60,000
12. โครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ของโปรตีนแองไครินที่จับกับโปรตีนแคปซิดตอการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส
เอชไอวีที่ดื้อตอยากลุมยับยั้งการเจริญเติบโต” I หัวหนาโครงการ อ.ดร.อําภา ยาสมุทร
60,000
13. โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเชื้อ mycobacteria จากการยอมสีทนกรด และ
แบคทีเรียจากการยอมสีแกรม ดวยสารชวยยึดติด รวมกับการใชรังสี ultraviolet”
I หัวหนาโครงการ อ.ดร.พลรัตน พันธุแพ
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100,000
14. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของอนุภาคนาโนเคอรคิวมินที่เชื่อมตอกับ anti-CD123 ตอการเหนีย่ วนําใหเกิด
การตายของเซลลตนกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว”
I หัวหนาโครงการวิจัย รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล (ทุนบูรณาการขามสาขาฯ)
100,000
15. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา epigenetic และ transcriptomic ของเซลลจากโพรงฟนเมื่อถูกกระตุน
ดวยสารสกัดเมล็ดฝอยทองใหเจริญไปเปนเซลลกระดูก”
I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค (ทุนบูรณาการขามสาขาฯ)
50,000
16. โครงการวิจัยเรื่อง “การสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเทอเรสในกลุมเกษตรกร
ตําบลศรีบัวบาน จังหวัดลําพูน” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี (ทุนโครงการสนับสนุน
matching fund สําหรับการวิจยั เชิงพื้นที่/ ชุมชน)
50,000
17. โครงการวิจัยเรื่อง “การทดสอบความคงตัว ความเปนเนื้อเดียวกัน และความสามารถในการทดสอบได
หลายหลักการ ของสารควบคุมคุณภาพที่ผลิตเอง เพื่อใชในการประเมินหองปฏิบตั ิการเคมีคลินิกจาก
หนวยงานภายนอก” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี (ทุน ทุน EQA ภาควิชาเทคนิคการแพทย)
50,000
18. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษานํารองการนําวัสดุควบคุมคุณภาพไปใชในการทดสอบความชํานาญการ
ตรวจการแข็งตัวของเลือดในหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุวทิ ย ดวงมะโน
(ทุน EQA ภาควิชาเทคนิคการแพทย)
ภาควิชารังสีเทคนิค
9 โครงการ เปนทุนวิจัย 250,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “ปริมาณกาซเรดอนในที่อยูอาศัยและน้ํา ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
60,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องวัดรังสีเอ็กซดวยพินโฟโตไดโอดแบบวงจรขนาน”
I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
60,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสาร MP1 รวมกับดอกโซรูบิซินตอเซลลมะเร็งเตานมชนิด MDA-MB231
ในระดับหลอดทดลอง” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ณุปกรน เดชสุภา
60,000
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบการถายภาพรังสีดวยฟลูออโรสโคปรวมกบัสารเปรียบตางรังสีที่มี
ไอโอดีนเปนองคประกอบตอความสมบูรณของเลือด” I หัวหนาโครงการ รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
60,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของรังสีเอกซระดับต่ําตอเยื่อหุม เซลลของเซลลมะเร็งตัวออนเม็ดเลือดแดง
ชนิดที ไวตอยาและดื้อตอยา” I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
60,000
6. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมบัตดิ านการกําบังรังสีเอกซของธาตุโฮลเมียม”
I หัวหนาโครงการ อ.ดร.ศิริประภา แกวแจง
100,000
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การบงชี้ชนิดและทดสอบคุณสมบัติการสมานแผลของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเดีย่ วที่ถูกชักนาดวยสารไอรอนคิวและความสามารถในการเจริญบนเสนใยนาโนสังเคราะหชนิดพีซี
แอล-ไอรอนคิว” I หัวหนาโครงการ อ.ดร.จิราภรณ กันทะพันธ (ทุนบูรณาการขามสาขาฯ)
100,000
8. โครงการวิจัยเรื่อง “โรคอวนในวัยหนุมสาวและผลตอระดับเมทาบอไลทในซีรมั และกลามเนื้อ”
I หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย (ทุนบูรณาการขามสาขาฯ)
50,000
9. โครงการวิจัยเรื่อง “ปริมาณกาซเรดอนในที่อยูอาศัยและน้ํา ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
I หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร (ทุนโครงการสนับสนุน matching fund สําหรับการวิจัย
เชิงพื้นที่/ ชุมชน)
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ภาควิชากิจกรรมบําบัด
8 โครงการ เปนทุนวิจัย 440,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตของผูดูแล และมุมมองตอผูพิการและตอกิจกรรมตามประเพณี
ในความหมายเชิงสุขภาพของผูดแู ลและสมาชิกชุมชน”
|หัวหนาโครงการ รศ.เทียม ศรีคําจักร
60,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อความรูส ําหรับผูส ูงอายุในชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพเด็ก”
| หัวหนาโครงการ อ.ดร.นภาลัย ชัยมะหา
60,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการทํางานของเอนไซมอัลฟาอะไมเลสในน้ําลาย
และความบกพรอทางความรูความเขาใจตอความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันในผูปวย
เบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะซึมเศรา” | หัวหนาโครงการ อ.ดร.สาวิตรี ชารุนันทกร
60,000
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธความคิดความเขาใจทางกิจกรรมบําบัดสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีความผิดปกติของระบบประสาทความคิดความเขาใจ” | หัวหนาโครงการ อ.พัชญพิไล ไชยวงศ
100,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพผูรบั บริการสูการดูแลสุขภาพโดยใชชุมชนเปนฐาน”
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหนอย (ทุนบูรณาการขามสาขาฯ)
50,000
6. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาเครือขายทีมวิจยั แบบสหวิชาชีพและผูมสี วนไดสวนเสียในพื้นทีช่ ุมชน
เปาหมาย” หัวหนาโครงการ รศ.เทียม ศรีคําจักร (ทุนโครงการสนับสนุน matching fund สําหรับการวิจัย
เชิงพื้นที่/ ชุมชน)
35,000
7. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการฝกการเคลื่อนไหวของรยางคสวนบนดวยตนเองที่บานสําหรับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทย” หัวหนาโครงการ อ.ดร.โสภิฎา อภิชัย (ทุนโครงการสนับสนุน matching
fund สําหรับการวิจัยเชิงพื้นที่/ ชุมชน)
15,000
8. โครงการวิจัยเรื่อง “การฝกอาชีพเพาะเห็ดนางฟาสําหรับผูหยอนสมรรถภาพทางกาย” หัวหนาโครงการ
นายนที จินดาคํา (ทุนโครงการสนับสนุน matching fund สําหรับการวิจัยเชิงพื้นที่/ ชุมชน)
ภาควิชากายภาพบําบัด
5 โครงการ เปนทุนวิจัย 440,000 บาท
60,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “คุณสมบัตทิ างจิตวิทยาการวัดผลของการทดสอบการลุกยืน การเดิน
และการขึ้นบันได ในการประเมินกําลังกลามเนื้อเหยียดเขา ในผูส ูงอายุขอเขาเสื่อม”
| หัวหนาโครงการ ผศ.สุวิทย อริยชัยกุล
60,000
2. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการฝกกลามเนื้อหายใจเขาตอสมรรถภาพปอด ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
หายใจเขาและคาความแปรปรวนของการเตนของหัวใจในวัยผูใหญตอนตนที่อวน” หัวหนาโครงการ อ.ดร.
เพียงขวัญ สงวนหมู
60,000
3. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการทํา early mobilization รวมกับการออกกําลังกายดวยยางยืดตอ
ระยะเวลาการหยาเครื่องชวยหายใจและการกลับบานในผูป วยวิกฤต” หัวหนาโครงการ อ.ดร.เดชา ปน แกว
60,000
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการการหยุดบุหรี่ดวยการใหคําปรึกษา การออกกําลังกายดวยการหายใจลึก
ผอนคลายและเคลื่อนไหวทรวงอกและลูกอมหญาดอกขาว” หัวหนาโครงการ รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ
200,000
5. โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการใชผลิตภัณฑนวัตกรรมครีม sesaicin ในกลุม คนไขขอเขาเสื่อม” หัวหนา
โครงการ อ.ดร.เดชา ปนแกว (ทุนโครงการวิจัยแบบมุงเปาโดยบูรณาการขามสาขาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
นวัตกรรม)
ประเภททุนโครงการวิจัยสถาบัน/การเรียนการสอน/บริการชุมชน
1 โครงการ เปนทุนวิจัย 10,000.- บาท
10,000
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความตองการโปรแกรมการเสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สําหรับครูผดู ูแลเด็กในศูนยพัฒนาการเด็กเล็ก” | หัวหนาโครงการ นางสาวเกวลิน ศรียวง
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งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
9 โครงการ เปนทุนวิจัย 4,997,580 บาท
1. โครงการการตรวจหา ผลของการเสริมวิตามินซีกอนการออกกําลังกายหนึ่งครั้งอาสาสมัครสุขภาพดี
37,500
| หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ปยะวรรณ บุญโพธิ์
2. โครงการการตรวจหา neural stem cell marker ดวยวิธี immunofluorescence ใน fibroblast
37,500
ที่เลี้ยงบนชีววัสดุที่ทําจาก gelatin และ hydroxyapatite | หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค
3. โครงการทุน Post-Doctoral Fellowship 2560 (ดร.ศิรริ ัตน สุรนิ ทรแกว)
222,000
| หัวหนาโครงการ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
4. โครงการ ทุน ป. เอก 50 ป มช. (น.ส.สุดารัตน หาดเพชร)
220,000
| หัวหนาโครงการ ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
5. โครงการพัฒนาศูนยเปนเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม : ศูนยชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย
1,530,800
(ผูกพัน 2558-2562) | หัวหนาโครงการ ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
6. โครงการศูนยความเปนเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม : ศูนยวิจยั เทคโนโลยีชีวการแพทย
1,200,000
| หัวหนาโครงการ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
7. โครงการศูนยความเปนเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม : หนวยวิจัยโรคติดเชื้อ
600,000
| หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
8. โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจการติดเชื้อไวรัสอาโบในยุงและจําแนกยุงพาหะของไวรัสอาโบแตละชนิด
199,780
ในพื้นที่สาธารณะในตัวเมืองเชียงใหมและเมืองขอนแกน” หัวหนาโครงการ อ.ดร.วุฒิชัย คําดวง
(ทุนวิจัยรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยขอนแกน)
9. โครงการวิจัยเรื่อง “การสรางโมเดลสงเสริมสุขภาพ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อปรสิต ในสําไสของชาวเขาเผา
950,000
กระเหรีย่ งในอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.จินตนา ยาโนละ (ทุนวิจัยรับใชสังคม)
ภาควิชารังสีเทคนิค
2 โครงการ เปนทุนวิจัย 1,247,000 บาท
1. ทุนสงเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor ประจําป 2562
750,000
| หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบและเสริมสรางสมรรถภาพปอดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน
497,000
ตําบลทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม ดวยการวิเคราะหปจจัยทางสิ่งแวดลอมและมลพิษทางอากาศ”
| หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ (ทุนวิจัยรับใชสังคม)
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
1 โครงการ เปนทุนวิจัย 300,000 บาท
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ ของนักเรียนโดยใชหอพักนอน
300,000
เปนฐานรวมกับชุมชนในโรงเรียนพื้นที่สูง: ขยายผลตนแบบจากโรงเรียนยางเปา อ.อมกอย จ.เชียงใหม”
| หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ (ทุนวิจัยรับใชสังคม)
ภาควิชากายภาพบําบัด
1 โครงการ เปนทุนวิจัย 296,000 บาท
1. โครงการ ทุน Post-Doctoral Fellowship 61 (Dr.Leonard Joseph H.)
296,000
| หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ
งบประมาณทุนบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2561 (48 โครงการ เปนทุนวิจัย 965,390.04 บาท)
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
8 โครงการ เปนทุนวิจัย 137,023.09 บาท
วิทยานิพนธเรื่อง “การประเมินชุดทดสอบนวัตกรรมอิมมูโนโครมาโทกราฟกสตริปสําหรับตรวจติดตามสภาวะ 19,046.00
ของกลุมอาการภูมิคมุ กันบกพรองแบบปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ (Evaluation of Innovative
Immunochromatographic Strip for Monitoring the Status of Primary and Secondary
Immunodeficiency Syndromes)”
| 581151006 น.ส.วีรญา ทองคํา อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
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โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหลงงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
วิทยานิพนธเรื่อง “การแยกและศึกษาคุณลักษณะของดีเฟนซินชนิดใหมจากเมล็ดพืชตระกูลถั่วและการ
14,879.00
ทดสอบประสิทธิภาพในสัตวทดลอง (Isolation and Characterization of Novel Defensin From
Fabaceae Seed and Efficacy Validation in Animal Model)”
| 591155901 น.ส.สัณฑสิริ ออรพินท อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต
วิทยานิพนธเรื่อง “การควบคุมการแสดงออกของยีน 2 ชนิดที่ยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 และการศึกษาบทบาท 20,330.00
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)”
| 581155903 นายสุทธิ์พิรัชย มูลเมือง อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวฒ
ั นา
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของสารสกัดจากจําปสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin) ตอ
7,550.00
การแสดงออกของโปรตีนวิลมทูเมอร 1 เบรกพอยทคลัสเตอรรีเจียน/อะเบลซันและฟมส-ไลคไทโรซีนไคเนส 3
ในเซลลสายพันธุมะเร็งเม็ดเลือดขาว (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)”
| 561151004 น.ส.สวลี เสาสะทาน อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาหนาที่ของ Sduble CD99 ในการทํางานของทีและบีลิมโฟไซต (Functional
29,999.95
studies of Sduble CD99 on T and B Lymphocytes)”
| 601131018 น.ส.ปภาวดี เอียวงษ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพรรษา ปาตะ
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของโมเลกุลซีดี 4 โดยใชโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอซีดี 4 โคลน
29,999.14
MT4 และ MT4/3 และการพัฒนาเทคนิคใหมสาํ หรับการตรวจนับซีดี 4 ลิมโฟไซต (Characterization of
CD4 Molecules by Using Anti-CD4 Monoclonal Antibody Clones MT4 and MT4/3 and
Development of Novel Technique for Enumeration of CD4+ Lymphocytes)”
| 601131017 นายธนพล งามวิไลศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
วิทยานิพนธเรื่อง “ความเปนไปไดของการใชหยดเลือดแหงบนกระดาษกรองสําหรับตรวจวัดปริมาณอารเอ็น
6,619.00
เอของไวรัสเอชไอวีในผูต ิดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย (Feasibility of Using Dried Blood Spots for HIV
RNA Load Testing Among HIV-Infected Individuals in Thailand)”
| 591131023 น.ส.วิราภรณ เทพบัญฑิต อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.วุฒิชัย คําดวง
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดของตนเองจากระแสเลือด
8,600.00
ผูปวยมะเร็งตอมน้าํ เหลืองและมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา (Comparative Study of Preservative
Methods for Autologous Peripheral Blood Stem Cells Collected from Lymphoma and
Multiple Myeloma Patients)”
| 591131002 นายบรรพต แสงคํานาง อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
13 โครงการ เปนทุนวิจัย 214,664.95 บาท
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณแท็บเล็ตสําหรับฝกความคิดความเขาใจในผูปว ยโรค
4,200.00
หลอดเลือดสมองคนไทย (Development of Application on Tablet for Cognitive Training in Thai
Stroke Patients)”
| 591131012 น.ส.ทิพวรรณ ไทยวนต อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย
วิทยานิพนธเรื่อง “ความตรงทางวัฒนธรรมและความเที่ยงของเครื่องมือประเมิน Dynamic Loewenstein
20,000.00
Occupational Therapy Cognitive Assessment (DLOTCA) ฉบับภาษาไทย (Cultural Validity and
Reliability of the Dynamic Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment
(DLOTCA) - Thai Version)”
| 601131007 น.ส.ภัทราภรณ สิงหศิริ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสตั ยะวงศ
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โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหลงงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาเครือ่ งมือของไทยเพื่อประเมินรูปแบบการรับความรูส ําหรับเด็กอายุ 3-12 ป
22,519.00
ฉบับโรงเรียน (Development of Thai's Sensory Patterns Assessment Tool for Children Aged 312 Years-School Version)”
| 601131030 น.ส.นัชชา ชัยคําหลา อาจารยที่ปรึกษา รศ.เทียม ศรีคาํ จักร
วิทยานิพนธเรื่อง “ความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือของคนไทยเพื่อประเมินรูปแบบการรับความรูสึก
9,516.00
ฉบับปรับปรุง (Validity and Reliability of Thai's Sensory Patterns Assessment Tool - Revised
Version)”
| 601131033 น.ส.ไอลดา ปอมเงิน อาจารยที่ปรึกษา รศ.เทียม ศรีคําจักร
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กไทยอายุ 5 ถึง 7 ป
28,599.75
(Development of Language Development Test for Thai Children Aged 5 to 7 Years Old)”
| 591131018 น.ส.ทวิตรี ภูมินํา อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “คุณสมบัติทางจิตวิทยาของแบบประเมินภาวะเสียการรูปฏิบัตดิ านการพูดฉบับภาษาไทย
30,000.00
(Psychometric Properties of the Apraxia of Speech Rating Scale Thai Version)”
| 601131010 น.ส.นิชา กฤปานันท อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจออกตอการกลืนและคุณภาพชีวิตในผูปวย 26,874.00
มะเร็งศรีษะและคอระหวางเขารับการฉายรังสีรักษา (The Effects of Expiratory Muscle Strength
Training on Swallowing and Quality of Life in Patients with Head and Neck Cancer During
Radiotherapy)”
| 591131020 น.ส.เอรินทร ทรงเดชาไกรวุฒิ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปยะวัฒน ตรีวิทยา
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาแบบวัด M.D. Anderson Dysphagia Inventory ฉบับภาษาไทย และ
11,100.00
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับระดับความรุนแรงของภาวะกลืนลําบากในผูปวยโรคมะเร็งศีรษะและ
ลําคอ (The Development of The M.D. Anderson Dysphagia Inventory Thai Version and
Correlation Between Quality of Life and Dysphagia Severity in Patients with Head and Neck
Cancer)”
| 591131017 น.ส.ติรยา พึ่งตระกูล อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
วิทยานิพนธเรื่อง “ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินดัชนีวดั การลาของเสียงฉบับภาษาไทย (Validity 12,960.20
and Reliability of the Vocal Fatigue Index - Thai Version)”
| 601131013 น.ส.ลักษิกา ลัทธพิทยา อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย 3,000.00 9,960.20
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมปรับลดเสียงขึ้นจมูกมากเกินไปในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะปากแหวง
7,000.00
เพดานโหว (Development of Hypernasality Modification Program in School Aged Children with
Cleft Lip/Palate)”
| 591131016 นายณัฐศาสตร อุณาศรี อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาเครือ่ งมือประเมินผลลัพธความคิดความเขาใจทางกิจกรรมบําบัดสําหรับ
5,640.00
ผูสูงอายุที่มีความผิดปกติของระบบประสาทความคิดความเขาใจ (Development of Occupational
Therapy Cognitive Outcome Measurement for the Elderly with Neurocognitive Disorders)”
| 591151002 น.ส.พัชญพิไล ไชยวงศ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย
วิทยานิพนธเรื่อง “ความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือของคนไทยเพื่อประเมินรูปแบบการรับความรูสึก
7,481.00
ฉบับปรับปรุง (Validity and Reliability of Thai's Sensory Patterns Assessment Tool - Revised
Version)”
| 601131033 น.ส.ไอลดา ปอมเงิน อาจารยที่ปรึกษา รศ.เทียม ศรีคําจักร
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โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจัยโดยจําแนกตามแหลงงบประมาณและภาควิชา
งบประมาณ
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณแท็บเล็ตสําหรับฝกความคิดความเขาใจในผูปว ยโรค
28,775.00
หลอดเลือดสมองคนไทย (Development of Application on Tablet for Cognitive Training in Thai
Stroke Patients)”
| 591131012 น.ส.ทิพวรรณ ไทยวนต อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย
ภาควิชากายภาพบําบัด
24 โครงการ เปนทุนวิจัย 523,702 บาท
วิทยานิพนธเรื่อง “การประเมินและการจัดการความบกพรองของการทรงตัวและความเสี่ยงตอการหกลมในผู
45,000.00
ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Assessment and Management of Balance Impairment and Fall Risk in
Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD))”
| 591155902 น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการออกกําลังกายแขนตอความพรอมใชงนของเสนเลือดฟอกไตในผูปวยทีม่ ภี าวะ
11,221.00
ไตวายเรื้อรัง (The Effect of Arm Exercise on Arteriovenous Fistula Maturation in Chronic
Kidney Disease Patients)”
| 601151001 น.ส.โศธิดา นันตะกูล อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.มุจลินทร ประสานณรงค
วิทยานิพนธเรื่อง “การตรวจประเมินและการรักษาความบกพรองของระบบการรับรูและสั่งการในผูที่มีอาการ 45,000.00
ปวดคอ (Assessment and Treatment of Impaired Sensorimotor System in Individuals with
Neck Pain)”
| 591151008 น.ส. มัลลิกา ศรีมาแกว อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรพี ร อุทัยคุปต
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของระยะเวลาการใชสมารตโฟนตอทาทางสวนบนของรางกายและความลาของ
16,112.00
กลามเนื้อคอจากการติดสมารตโฟนในเด็กและวัยรุน (Effect of Smartphone Using Duration on Upper
Body Postures and Fatigue of Neck Muscles Caused by Smartphone Addiction in Children
and Adolescents)”
| 591151002 น.ส.พนิดา หาญพิทักษพงศ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาผลการรักษาของนวัตกรรมอุปกรณพยุงหลังที่มีการประคบรอนและการใหขอมูล
4,397.00
ปอนกลับของการทํางานกลามเนือ้ แกนกลางในผูที่มีอาการปวดหลังสวนลาง (Investigation of the
Therapeutic Effects of an Innovative Lumbar Support Comprising Hot Pack and Core Muscle
Activation Feedback in Individuals with Low Back Pain)”
| 581151005 น.ส.ดวงฤดี ดิษสงวน (ตรี) อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของความตองการดานการเคลื่อนไหว การรับรูและเขาใจและการใชสายตาของการใช
30,000.00
สมารตโฟนตอการเดินในคนหนุมสาวและผูส ูงอายุในหองทดลองและสภาพแวดลอมอิสระ (The Effect of
Motor, Cognitive, and Visual Demands of Smartphone Use on Gait among Young and Older
Adults in Laboratory-Based and Free-Living Environments)”
| 591131025 น.ส.ปภาวี พรุเพชรแกว อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
วิทยานิพนธเรื่อง “การเปรียบเทียบคะแนนการทรงทาระหวางทายืน และทานั่งในวัยรุนหญิงที่มภี าวะกระดูก
30,000.00
สันหลังคดชนิดไมทราบสาเหตุ (Comparison of Postural Score Between Standing and Sitting in
Female Adolescents with Idiopathic Scoliosis)”
| 591131024 น.ส.ธัญญลักษณ วรรณกอน อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “คุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของแบบประเมิน Dizziness Handicap Inventory ฉบับภาษาไทย 30,000.00
(Psychometric Properties of Thai Version of Dizziness Handicap Inventory)”
| 591131006 น.ส.ศิรินทิพย ภักดี อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต
วิทยานิพนธเรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะการเดินขณะเปลี่ยนถายความเร็วระหวางผูส งู อายุที่มีและไมมี
30,000.00
ภาวะความรูค วามเขาใจบกพรองเล็กนอย (Comparison of Gait Characteristics During Gait
Transitional Speed Between Older with and Without Mild Cognitive Impairment)”
| 601131025 นายสุรินธร ใหมอารินทร อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิรนิ ันท บริพันธกุล
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วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการฝกแบบความเร็วสูงแรงตานต่ําตอการทํางานของกลามเนื้อเหยียดเขาและ
ความสามารถทางกายในผูที่มภี าวะขอเขาเสื่อม (Effects of High Speed, Low Load Training on Knee
Extensor Function and Physical Performance in Individuals with Knee Osteoarthritis)”
| 601131037 นายวรวัฒน ทะนันไชย อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ
วิทยานิพนธเรื่อง “อิทธิพลของระดับแสงสวางในหองตอการทรงทาในผูที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
(Influence of Room Ligthing Levels on Postural Control in Individual with Transient Ischemic
Attack)”
| 601131015 น.ส.รตินาฏ จําปา อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.จงจินทต รัตนาภินันทชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ความผิดปกติของตําแหนงและการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักในพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทางมืออาชีพ (Scapular Dyskinesis Among Professional Bus Drivers)”
| 601131038 น.ส.วิภาวี ศรัทธาสุข อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการรักษาทางกายภาพบําบัดแบบมาตรฐานการฝกกลามเนื้อหายใจเขาและ
โปรแกรมการเคลื่อนไหวรางกายตัง้ แตแรกตอการหยาขาดจากเครื่องชวยหายใจ: การทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบและการวิเคราะหอภิมานเครือขาย (Effects of Conventional Physical Therapy,
Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization on Weaning of Mechanical Ventilation: a
Systematic Review and Network Meta-Analysis)”
| 601131040 น.ส.สาลินี วรพันธ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.มุจลินทร ประสานณรงค
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของโปรแกรมออกกําลังกายที่เฉพาะเจาะจงดวยตนเองตอทาทางของคอและทํางาน
ดานการรับรูและสั่งการในผูที่มีศรีษะยื่นไปขางหนา (Effect of a Self-Specific Exercise Program on
Cervical Posture and Sensorimotor Function in Persons with Forward Head Posture)”
| 601131034 นายนนทชา จันทูร อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรพี ร อุทัยคุปต
วิทยานิพนธเรื่อง “ความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อจากการ
ทํางานในพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง (Prevalence and Associated Factors to Work-Related
Musculoskeletal Disorders Among Professional Bus Drivers)”
| 601131034 นายอภิรติ เกษมสันต อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการฝกกลามเนื้อหายใจเขาและโปรแกรมการเคลื่อนไหวรางกายตั้งแตแรกตอการ
หยาเครื่องชวยหายใจในผูปวยวิกฤต (Effect of Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization
Program on Weaning of mechanical Ventilation in Critically III Patients)”
| 601131042 น.ส.อัฐเลขา ธรรมตา อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.มุจลินทร ประสานณรงค
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการฝกดานความรูค วามเขาใจตอความเสีย่ งหกลมและความสามารถดานความรู
ความเขาใจในผูที่มภี าวะความรูความเขาใจบกพรองเล็กนอย (Effects of Cognitive Training on Fall Risk
and Cognitive Performance in Individuals with Mild Cognitive Impairment)”
| 601131022 น.ส.แคทลียา สิทธิโชค อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
วิทยานิพนธเรื่อง “เวลาปฏิกริ ิยาตอบสนอง เวลาการตอบสนองและการทํางานประสาทสัมพันธของมือและ
ตาในผูที่มีอาการปวดคอเรื้อรังแบบไมทราบสาเหตุ (Reaction Time, Response Time and Hand-eye
Coordination in Individuals with Chronic Idiopathic Neck Pain)”
| 601131021 น.ส.กวินทรา สิทธิไกรพงษ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการฝกทางกายรวมกับการฝกความรูความเขาใจใน
รูปแบบของเกมชิงโตตอบตอความเสี่ยงการหกลมและความสามารถดานความรูค วามเขาใจของผูสูงอายุ
(Development and Evaluation of an Interactive Physical-Cognitive Game-Based Training
Program on Fall Risk and Cognitive Performance of Older Adults)”
| 601131020 น.ส.กชพรรณ ภิรมย อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
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งบประมาณ
วิทยานิพนธเรื่อง “ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของการใชสมารตโฟนเพื่อประเมินการเดินบนผิวทาง
30,000.00
ขรุขระและกาวขามสิ่งกีดขวางในหองทดลองและสภาพแวดลอมอิสระ (Validity and Reliability of a
Smartphone-based Gait Assessment while Negotiating Irregular Walking Surface and
Obstacles in Laboratory and Free-living Environments)”
| 601131023 น.ส.จณิสตา กันทาพันธุ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
วิทยานิพนธเรื่อง “การบูรณาการการหยุดบุหรี่ดวยการใหคําปรึกษา การออกกําลังกายดวยการหายใจลึก
30,000.00
ผอนคลายรวมกับเคลื่อนไหวทรวงอก และลูกอมหญาดอกขาว (Integrative Smoking Cessation with
Counselling, Relaxation-Deep Breathing with Chest Mobilization Exercise, and Vernonia
Cinerea Lozenge)”
| 611131005 น.ส.รุงทิวา กันทะอินทร อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของการออกกําลังกายแบบหลายองคประกอบตอความสามารถดานความรูความเขาใจ
16,251.00
และความเสีย่ งหกลมในผูสูงอายุทมี่ ีภาวะความรูความเขาใจบกพรองเล็กนอย (Effects of
Multicomponent Exercise on Cognitive Performance and Fall Risk in Older Adults with Mild
Cognitive Impairment)”
| 601131031 น.ส.จิรภิญญา ไทยยันโต อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
วิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะกระดูกสันหลังคอมระดับอกและการทํางานของปอดในผูสูงอายุ 11,183.00
(Correlation Between Thoracic Kyphosis and Pulmonary Function in Elderly)”
| 611131011 น.ส.ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.เดชา ปนแกว
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลของเทคนิคการยื่ดคลายกลามเนื้อและเยื่อพังผืดตอความสามารถในการทรงตัวในผูปวย
1,047.00
โรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง (Effect of Myofascial Release Technique on Balance Performance in
Patients with Chronic Stroke)”
| 601131039 นายสถาพร อินทะนนท อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพียรชัย คําวงษ
ภาควิชารังสีเทคนิค
3 โครงการ เปนทุนวิจัย 90,000.- บาท
วิทยานิพนธเรื่อง “การตรวจสอบการแสดงออกของฟโนไทปของเซลลมะเร็งเตานมเพาะเลี้ยงที่รอดชีวิตจาก
30,000.00
การไดรบั สารสกัดจากเมล็ดมะปรางรวมกับการฉายรังสีเอกซ (Phenotypic Investigation of Minimal
Residual Breast Cancer Cell Lines from Maprang Seed Extracts Combined with X-ray
Irradiation)”
| 601131004 นายศิวาภณ ปกษี อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณุปกรน เดชสุภา
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลกระทบของรังสีเอกซปริมาณต่ําตอเยื่อหุมเซลล (The Influence of Low Dose X-ray 30,000.00
on Cell Membrane)”
| 601131028 น.ส.สุรางคนางค โพชะโน อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ผลกระทบของสารเปรีบบตางที่ใชในการถายภาพทางรังสีที่มีไอโอดีนเปนองคประกอบตอ
30,000.00
เซลลเม็ดเลือดแดงปกติ เซลลมะเร็ง K562 และเซลลมะเร็ง K562/adr. (Effect of Iodinated
Radiographic Contrast Media on Normal Red Blood Cells, K562 and K562/adr Cancer Cells)”
| 601131027 น.ส.เบญจมาภรณ สุภาวัฒน อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
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งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงงบประมาณภายนอกอื่นๆ
ชื่อโครงการ | หัวหนาโครงการ
แหลงทุน
งบประมาณ
หมายเหตุ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
40 โครงการ เปนทุนวิจัย 59,934,948 บาท
การหาเปปไทดตา นจุลชีพชนิดใหมจากพืชตระกูลถั่ว สกว. (พวอ.)
52,722 สค.59-กค62 งปม.ทั้งหมด
และงาและการประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
1,898,000 บาท (คิดตาม
จุลชีพที่ผิวหนังมนุษยโดยผสมกับพลาสเตอรไฮโดรเจล
สัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
| ผศ.ดร.สรศักด อินทรสูต
52,722 บาท
การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการควบคุมการทํางานของระบบ สกว.เมธีวิจัยอาวุโส 2,083,330 สค.59-กค62 งปม.ทั้งหมด
ภูมิคุมกันและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค
7,500,000 บาท (คิดตาม
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
สัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
208,333 บาท
Data Management, Biostatistic and Monitoring DNDi
7,523,551 ระยะเวลา 3 ป (กค.59-มิย.62)
Services to support the open label phase II/III, ประเทศ
งบประมาณ 30,094,206 บาท
multicenter, trial to assess the efficacy, safety, สวิตเซอรแลนด
(เฉลี่ยเดือนละ 835,950.16
tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir
บาท)
plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically
infected adults with no or compensate
cirrhosis in Thailand and Malaysia
| Dr.Tim Cressey/ ผศ.ดร.วาสนา ศิรริ ังษี
A two–arm, Phase 2/3 multicentre, openPENTA
2,416,647 ระยะเวลา 4 ป (มค.59-ธค.63)
label, randomised study evaluating safety and Foundation
งบประมาณ 9,666,586.44
antiviral effect of elvitegravir (EVG)
ประเทศอิตาลี
บาท (เฉลี่ยเดือนละ
administered with darunavir/ritonavir (DRV/r)
201,387.21 บาท)
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
| Dr.Gonzague Jourdain/ ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากวานมหากําลัง สกว.นักวิจัยรุนใหม
175,000 ระยะเวลา 2 ป (พค.60- เมย.
(Curcuma latifolia Rosc.) และสารออกฤทธิ์ตอการ ป 2560
62) งบประมาณทั้งหมด
สงสัญญาณของโปรตีนนิวคลีโอฟอสมินที่เกี่ยวของกับ
600,000 บาท (คิดตามสัดสวน
การดื้อยาและการแบงตัวของเซลลในเซลลสายพันธุ
ป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ 25,000
มะเร็งเม็ดเลือดขาวดื้อยาชนิด K562/ADR
บาท
| ผศ.ดร.สุวิทย ดวงมะโน
หนาที่ของ CD147 ที่แสดงออกบน antigen
สกว.นักวิจัยรุนใหมป 300,000 ระยะเวลา 2 ป (พค.60- เมย.
presenting cells ในการควบคุมการทํางานของ ที
2560
62) งบประมาณทั้งหมด
เซลล
600,000 บาท (คิดตามสัดสวน
| ผศ.ดร.สุพรรษา ปาตะ
ป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ 25,000
บาท
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การพัฒนาระบบนําสงยาตานมะเร็งเม็ดเลือดขาวดวย ทุน คปก.รุนที่ 19
อนุภาคนาโนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทําลายเซลล
ตนกําเนิดมะเร็งสายพันธุเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด
KG1 และ KG1a
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัตกิ าร ณ PHPT Lab Johns Hopkins
สําหรับตัวอยางในโครงการวิจัยภายใตเครือขาย
University
IMPAACT Network
| อ.ดร.สิงหคาํ ธิมา

กลไกของสารบริสุทธิ์ออกฤทธิ์ที่แยกไดจากสมุนไพรบัว
เหลือง (Curcummin spp.) ตอการยับยั้งการแบงตัว
ของเซลตนกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
การพัฒนาระบบนําสงยาตานมะเร็งเม็ดเลือดขาวดวย
อนุภาคนาโนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทําลายเซลล
ตนกําเนิดมะเร็งสายพันธุเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ งชนิด
KG1 และ KG1a
| อ.ดร.สิงหคาํ 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)
| Dr.Tim Cressey/ รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
โครงสรางและหนาที่ของโมเลกุล CD4 ที่แสดงออกบน
โมโนไซด
| อ.ดร.วิธิดา เหลาผจญ
การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางตนแบบผสมสารสกัด
เม็ดมะมวงที่มีฤทธิ์ตานการสลายของคอลลาเจน
ปองกันการเสื่อมของดีเอ็นเอ ยับยงเอนไซมไทโรซิเนส
และตานการอักเสบของผิวเพื่อผูส งู อายุ
| ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส (ผูรวมวิจัย)
การประดิษฐและประเมินชุดทดสอบแบบอิมมูโนครมา
โตกราฟฟความไวสูงเพื่อตรวจแยกการติดเชื้อ
Mycobacterium tubercurosis complex และ
non-tuberculous mycobacteria
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ

งบประมาณ
หมายเหตุ
516,660 ระยะเวลา 3 ป (กพ.60-มค.63)
งบประมาณทั้งหมด 1,550,000
บาท คิดตามสัดสวน
ปงบประมาณ (เฉลีย่ เดือนละ
43,055 บาท)
1,007,688 ระยะเวลา 6 ป (2557-2563)
งบประมาณ 6,046,150 บาท
เฉลี่ยปละ 1,007,691.66 บาท
เปนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการไมใชงานวิจัย ไม
มีคาบริหารโครงการ เฉลี่ยเดือน
ละ 83,974 บาท
สกว.ทุน คปก.รุนที่
464,400 ระยะเวลา 5 ป (กพ.61- มค.
20 (น.ส.ณัฐสิมา
66) งบประมาณ 2,322,000
วิริยะธรรมะ)
บาท เฉลี่ยเดือนละ 38,700
บาท
สกว.นักวิจัยรุนใหมป 300,000 ระยะเวลา 2 ป (พค.61- เมย.
2561
63) งบประมาณทั้งหมด
600,000 บาท (คิดตามสัดสวน
ป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ 25,000
บาท
DNDi
3,928,175 ระยะเวลา 3 ป 1 พฤศจิกายน
ประเทศ
2559 - ตุลาคม 2562
สวิตเซอรแลนด
งบประมาณทั้งหมด
11,784,527 บาท (คิดตาม
สัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
327,347.97บาท
สกว.นักวิจัยรุนใหมป
2561
สวก.

สกว.

199,992 ระยะเวลา 2 ป (พค.61-พค.63)
งบประมาณ 400,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 16,666 บาท
255,915 ระยะเวลา 1 ป (1 ก.ค. 256130 มิ.ย. 2562) งบประมาณ
ทั้งหมด 2,274,800 บาท
สัดสวนการวิจัย 15% เฉลี่ย
เดือนละ 28,435 บาท
1,000,000 ระยะเวลา 1 ป กย 61-สค 62
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โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑดาน Diagnostics
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
ผลของอนุภาคนาโนที่บรรจุยาเคมีบําบัดที่ติดดวยเปป
ไทดตอโปรตีน FLT3 สองชนิด (CKR1 และ EVQ) ตอ
การแบงตัวของเซลลและการตายของเซลลตนกําเนิด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
| รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
ทุน คปก.รุนที่ 21 (น.ส.มานิตา ยิม้ เจริญ )
| ผศ.ดร.บดินทร บุตรอินทร

แหลงทุน
ม.มหิดล

งบประมาณ
หมายเหตุ
8,050,831 ระยะเวลา 3 ป (2561-2563)
งบประมาณทั้งหมด
24,152,493 บาท
สกว.นักวิจัยรุนกลาง
324,500 ระยะเวลา 3 ป (เมย.62-เมย.
2562
65) งปม.ทั้งโครงการ
1,950,000 บาท เฉลี่ยปงปม.
ละ 650,000 บาท

ทุน คปก.รุนที่ 21 (นายวรพงศ เขาดี )
| รศ.ดร.รัชดา เครสซี่

สกว.

สกว.

โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ สวก.
จากแปงกลวยดิบและขมิ้นชันสําหรับผูที่มีภาวะ
metabolic syndrome และเพื่อลดความเสีย่ งของการ
เกิดมะเร็ง
| รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ทุน คปก.รุนที่ 21 (น.ส.วริยา นิรชรกุล )
สกว.
| รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
ทุน คปก.รุน ที่ 21 (น.ส.กันตินันท ชื่นศิริกุลชัย )
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ

สกว.

การพัฒนาและประยุกตใชเทคนิค LAMP เพื่อตรวจหา
เชื้อทริปปาโนโซมาอีแวนซาย (T.evansi) ในโคที่ตดิ
เชื้อ
| ผศ.ดร.สุวิทย ดวงมะโน
A Phase 1, Open-Label, Four-Period, TwoSequence, Two-Treatment, Single Dose,
Randomized, Crossover Bioequivalence Study
of a Test Tablet Formulation of Ravidasvir with
the Reference Tablet Formulation of
Ravidasvir in Healthy Adult Volunteers Under
Fasting Conditions (HCV BE study)
| Dr.Tim Cressey / รศ.ดร.รัชดา เครสซี่

สวก.

DNDi
ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

278,640 ระยะเวลา 5 ป (ตค.61-กย.66)
งปม.ทั้งโครงการ 2,322,000
บาท เฉลี่ยปงปม.ละ 464,400
บาท
400,444 ระยะเวลา 3 ป (กพ.62-มค.65)
งปม.ทั้งโครงการ 1,802,000
บาท เฉลี่ยปงปม.ละ 600,666
บาท
1,877,634 ระยะเวลา 1 ป (ต.ค.61-กย.62)

278,640 ระยะเวลา 5 ป (ตค.61-กย.66)
งปม.ทั้งโครงการ 2,322,000
บาท เฉลี่ยปงปม.ละ 464,400
บาท
600,666 ระยะเวลา 3 ป (ตค.61-กย.64)
งปม.ทั้งโครงการ 1,802,000
บาท เฉลี่ยปงปม.ละ 600,666
บาท
891,000 ตค.61- กย.62

147,030 ระยะเวลา 5 ป เริม่ ตั้งแต 1
มีนาคม 2561 งบประมาณ
ทั้งหมด 1,470,354 บาท (คิด
ตามสัดสวนป งปม.) เฉลีย่ เดือน
ละ 24,505 บาท
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NeoAMR Global Neonatal Sepsis Observational DNDi
Study (NeoOBS): A prospective cohort study of ประเทศ
sepsis in hospitalised neonates
สวิตเซอรแลนด
| Dr.Tim Cressey / รศ.ดร.รัชดา เครสซี่

งบประมาณ
หมายเหตุ
663,780 ระยะเวลา 5 ป เริม่ ตั้งแต 1
มิถุนายน 2561 งบประมาณ
ทั้งหมด 6,637,849 บาท (คิด
ตามสัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือน
ละ 110,630 บาท
การศึกษากลยุทธในการสงเสริมวินัยในการกินยาตาน ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ 990,000 ระยะเวลา 1 ป เริม่ ตั้งแต 1
ไวรัสเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุนกลุมเสี่ยงสูง ทาง ดานวินิจฉัยโรค
มกราคม 2562 งบประมาณ
| Dr.Tim Cressey / รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ติดเชื้อและวัคซีน
ทั้งหมด 1,320,000 บาท (คิด
คณะแพทยศาสตร
ตามสัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือน
จุฬาลงกรณ
ละ 110,000 บาท
มหาวิทยาลัย
ฤทธิ์ตานมะเร็งและกลไกการเกิดมะเร็งของน้ํามันยูคา ม.พะเยา
100,000 ระยะเวลา 1 ป ชวงวันที่ 1
ลิปตัสในเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง
ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน
| อ.ดร.รุจเิ รข ไชยวงษา (ผูรวมวิจัย)
2562
โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ สวก.
1,877,634 ระยะเวลา 1 ป (ต.ค.61-กย.62)
จากแปงกลวยดิบและขมิ้นชันสําหรับผูที่มีภาวะ
metabolic syndrome และเพื่อลดความเสีย่ งของการ
เกิดมะเร็ง
| อ.ดร.รุจเิ รข ไชยวงษา (ผูรวมวิจัย)
Bromelain: commercialization to healthcare วช.
2,067,000 2 ป (ต.ค.61-ก.ย. 63)
and beauty products
| อ.ดร.รุจเิ รข ไชยวงษา (ผูรวมวิจัย)
ฤทธิ์ตานการอักเสบของสารสกัดและผลิตภัณฑทันสมัย วช.
635,000 ตค.61-กย.62
ของพืชในวงศ Zingiberaceae ตอเซลลสรางเสนใยใน
ชองปาก
| ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค (ผูรวมวิจยั )
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์และสารสกัด สวก.
2,546,900 ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต 2
มาตรฐานรางจืด
กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 1
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผูรวมวิจัย)
กุมภาพันธ 2563 งบประมาณ
2,546,900.00 บาท
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดมาตรฐานหมามุยสายพันธุ สวก.
1,329,657 ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต 15
ในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพสําหรับผูปวย
มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ปที่ 2)
มีนาคม 2562 งบประมาณ
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผูร วมวิจัย)
2,659,315.00 บาท
การศึกษาความปลอดภัยของตํารับยาไทย (เทพรังษิต) สวก.
9,200,000 ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต 10
ในการรักษาผูปวยโรคสะเก็ดเงิน
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผูรวมวิจัย)
พฤษภาคม 2562 งบประมาณ
1,150,000.00
ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสวนสกัดพืชสมุนไพรที่ สวก.
287,833 ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต 7
เปนตัวยาหลักในตํารับยาพัทธะปตตะ
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผูรวมวิจัย)
พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ
1,727,000.00
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การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร สวก.
| อ.ดร.แพรภคภร กุลนาจา (ผูรวมวิจัย)
ทุนการศึกษาสําหรับ นส.ญาดา อรุณทิพยไพฑูรย นศ. IRD
ปริญญาเอก
ประเทศฝรั่งเศส
| อ.ดร.วุฒิชัย คําดวง
การประเมินเทคนิคทางอณูวิทยาเพื่อวินิจฉัยวัณโรค
และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
| ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
การวิเคราะหชองวางทางความรูดา นเชื้อดื้อยาในคน
สัตวและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
| ผศ.ดร.อุษณีย อนุกูล
Development of cholesterol lowering
supplement product contain rich lovastatin
extract from sugarcane bagasse
| ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี

สรวส. ทุนทาทาย
ไทย

Kidney Tubular Dysfunction in HB MonoInfected Women Receiving a Short Tenofovir
Disoproxil Fumarate Course in Prenancy and
Postpatum Period to Prevent Mother to Child
Transmission (EKIM study)
| Dr.Gonzague Jourdain
Phase I/II, open label, two-stage, randomized
crossover pharmacokinetic (Stage 1), efficacy
and safety (Stage 2) study of the Lopinavir/r/
Lamivudine/ Abacavir as an easy to use
Paediatric Formulation (LOLIPOP)” with
protocol number DNDi-4in1-01-PHIV
| Dr.Tim Cressey
ภาควิชารังสีเทคนิค
Testing Biological Theories of Same-Sex Sexual
Attraction and Transgender Identity: Somatic,
Cognitive, Behavioural, and Demographic
Markers.
| Doug P. VanderLaan (University of Toronto
หัวหนาโครงการ)
ผศ.ดร.สุวิทย แซโคว (ผูรวมวิจัย)

งบประมาณ
หมายเหตุ
1,041,666 ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต 22
กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2562 งบประมาณ
จํานวน 2,500,000
443,760 ระยะเวลา 3 ป (October
2018 - September 2021)
งบประมาณทั้งสิ้น 1,331,280
บาท
1,630,200 ระยะเวลา 1 ป (25 กพ.62-24
กพ 63)

สวรส.

899,580 ระยะเวลา 1 ป (25 กย.61-24
กย 62)

สกว.

NIH
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

500,000 ระยะเวลา 1 ป (15 มค.62- 14
มค.63) งบประมาณทั้งหมด
1,165,000 บาท สัดสวนการ
วิจัย 30% งบประมาณในสวนนี้
500,000 บาท
1,116,160 ระยะเวลา 1 ป (2 กค.62- 1
กค.63)งบประมาณ
1,116,160.24 บาท

DNDi
ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

1,532,313 ระยะเวลา 3 ป (11 ธค.61- 10
ธค.64)งบประมาณ 4,596,940
บาท

Natural Sciences
and Engineering
Research Council
of Canada
(NSERC) ประเทศ
แคนนาดา

6 โครงการ เปนทุนวิจัย 3,533,478 บาท
844,800 ระยะเวลา 5 ป (เมย.59-มีค.
64) งบประมาณทั้งหมด
4,224,000 บาท

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 55

ชื่อโครงการ | หัวหนาโครงการ
แหลงทุน
การพัฒนาโมเลกุลแทนนิกสําหรับการสรางภาพเหล็ก CEMB ม.มหิดล
เกินดวยเทคนิคเอ็มอารไอและรักษาโรคที่เกิดจากสมดุล
เหล็กที่ผดิ ปกติ
| ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค
อนุภาคโมเลกุลารนาโนเหล็ก-แทนนิกสําหรับการสราง วช.
ภาพเพื่อตรวจวินิจฉัยและยับยั้งมะเร็งตับระยะเริม่ ตน
| ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค
ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย (เฟส2) สวก.
| ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร, อ.ดร.สมพงษ ศรีบุรี (ผูร วม
วิจัย)
ผลของยายับยั้งการทํางานของโปรตีนขนสงโซเดียม
และกลูโคส ชนิดที่ 2, ดาพากลิโฟลซิน, ในการ บรรเทา
การบาดเจ็บของไต โดยผานการปรับกระบวนการ
autophagy ในเนื้อเยื่อไต และลดการบาดเจ็บของตับ
ออน ในภาวะ กอนเปนเบาหวานในหนูขาว
| อ.ดร.กฤช ใจคุมเกา
ผลของยายับยั้งโปรตีนขนสงโซเดียมและกลูโคสชนิดที่
2 ตอภาวะไขมันพอกตับโดยการลดภาวะเครียดออกซิ
เดชั่นและการตายแบบอะพอพโตซอสในหนูอวนที่มี
ภาวะดื้อตออินซูลิน
| อ.ดร.กฤช ใจคุมเกา (ผูร วมวิจัย)
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
การหามาตรฐานของเครื่องมือการสั่นพองและการแปร
เสียงสําหรับเด็กเพดานโหว
| เบญจมาศ พระธานี, กัลยาณี มกราภิรมย,
ดวงมน วงศจันทรแดง และ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
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.อาทิตย พวงมะลิ,
ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,
Dr. Leonard Joseph,
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเดินและภาระ
การทํางานทางปญญาตอลักษณะการเดินในผูที่มีภาวะ
ความรูความเขาใจบกพรอง
| อ.ดร.ศิรินันท บริพันธกุล

ทุนอาจารยรุนใหม
สกว.

ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะแพทยศาสตร
มช.

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
พวอ. ป. เอก

สกว.นักวิจัยรุนใหม
ป 2561

งบประมาณ
หมายเหตุ
666,660 ระยะเวลา 3 ป (เมย.61- มีค.
64) งบประมาณ 2,000,000
บาท
เฉลี่ยเดือนละ 55,555 บาท
1,517,328 ระยะเวลา 18 เดือน (มิย.61พย.62) งบประมาณ
2,276,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ
126,444 บาท
129,690 ระยะเวลา 1 ป (15 มีค.61- 14
มีค.62) งบประมาณทั้งหมด
864,600 บาท เฉลี่ยเดือนละ
21,615 บาท
175,000 ระยะเวลา 2 ป (มี.ค.62-มี.ค.
64) งบประมาณทั้งหมด
600,000 บาท (คิดตามสัดสวน
ป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ 25,000
บาท
200,000 ระยะเวลา 1 ป (พ.ค.62-พ.ค.
63)

1 โครงการ เปนทุนวิจัย 411,570 บาท
411,570 ระยะเวลา 3.5 ป (ม.ค.2559 มิ.ย.2562) รวมงบประมาณ
1,920,680 บาท
15 โครงการ เปนทุนวิจัย 3,870,487 บาท
496,400 (1 ก.พ. 2559 -31 ม.ค. 2564)
งบประมาณรวม 2,482,000
บาท

300,000 ระยะเวลา 2 ป (พค.61- เมย.
63) งบประมาณทัง้ หมด
600,000 บาท (คิดตามสัดสวน
ป งปม.)
เฉลี่ยเดือนละ 25,000บาท
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Young adults born with HIV (TEEWA-2 study)
| รศ.สายนที ปรารถนาผล

การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑมะเฟองผสมน้ําผึ้ง
เขมขนตอภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การอักเสบและ
สมรรถภาพทางกายในกลุมผูส ูงอายุสุขภาพดี
| รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ
การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายควบคูกับการฝก
สมองในรูปแบบของเกมสเสมือนจริง
| รศ.ดร.สมพร สังขรัตน

แหลงทุน
งบประมาณ
หมายเหตุ
Sidaction, France 1,870,596 ระยะเวลา 2 ป (พย.60-ตค.62)
งบประมาณทั้งหมด
3,741,195.24 บาท (คิดตาม
สัดสวนป งปม.) เฉลี่ยเดือนละ
155,883 บาท
ศูนยสงเสริมการวิจัย
177,750 ระยะเวลา 1 ป (พค.61-มิย.62)
ในภูมิภาคเอเชียฯ
งบประมาณทั้งหมด 237,000
จุฬาลงกรณ
บาท (คิดตามสัดสวนป งปม.)
มหาวิทยาลัย
เฉลี่ยเดือนละ 19,750 บาท
ทุน พวอ. (สกว.)+ บ. 250,992 ระยะเวลา 2 ป (กพ.61-มค.63)
เอ็มเอเอฟเอ็กเซล
งบประมาณทั้งหมด 502,000
เลนท จํากัด
บาท (คิดตามสัดสวนป งปม.)
เฉลี่ยเดือนละ 20,916 บาท
ทุน พวอ. (สกว.)+ บ. 250,992 ระยะเวลา 2 ป (กพ.61-มค.63)
เชียงใหมเฮลตี้โปร
งบประมาณทั้งหมด 502,000
ดักส จํากัด
บาท (คิดตามสัดสวนป งปม.)
เฉลี่ยเดือนละ 20,916 บาท

การศึกษาองคประกอบ การออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และการอักเสบของผลไมมะเฟองในหลอดทดลอง และ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑผลไมแปรรูปตอสมรรถนะ
สุขภาพในผูส ูงอายุที่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นโรคเรื้อรัง
| รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ
ทุน คปก.รุนที่ 20 (น.ส.นิภาภรณ วรรณพรหม )
สกว.คปก.
| ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต
ผลของการรักษาโดยตรงที่คอรวมกับและไมรวมกับ
โปรแกรมการฝกการรับรูการเคลื่อนไหวและการทรงตัว
ในผูที่มีอาการปวดคอ: การทดลองแบบสุม
| ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต
พัฒนาตํารับครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดลูกใต
ใบในกลุมคนไขขอเขาเสื่อม
| อ.ดร.เดชา ปนแกว

สกว.เมธีวิจัย

Synergistic effects of combined physicalcognitive training on cognitive function in
individuals with mild cognitive impairment
(MCI): A randomized controlled trial
| รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
ผลของการบรรทุกน้ําหนักของชางทองเที่ยวตอตัวแปร
จลนศาสตรการเดิน
| ผศ.ศิริพันธุ คงสวัสดิ์
ทุน คปก.รุนที่ 21 (น.ส.ศิวมิ ล กาจู )
| รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ

สกว.เมธีวิจัย

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(สวก.)

ศูนยวจิ ัยเพื่อ
การศึกษาและวิจัย
ชาง
สกว.

600,660 ระยะเวลา 3 ป (กพ.61- มค.
64) งบประมาณ 1,802,000
บาท เฉลี่ยเดือนละ 50,055
บาท
499,992 ระยะเวลา 3 ป (พค.61-พค.64)
งบประมาณ 1,500,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 41,666 บาท
525,778 ระยะเวลา 1 ป (กย.61-สค.62)
งบประมาณทั้งหมด 573,584
บาท เฉลี่ยเดือนละ 47,798
บาท
499,992 ระยะเวลา 3 ป (พค.61-พค.64)
งบประมาณ 1,500,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 41,666 บาท
10,000 ระยะเวลา 1 ป
600,666 ระยะเวลา 3 ป (ตค.61-กย.64)
งปม.ทั้งโครงการ 1,802,000.เฉลี่ยปงปม.ละ 600,666 บาท
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การเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเดินผูปวยสมอง
พิการระหวางโปรแกรมการบําบัดดวยวิธีวอยตา และ
การฝกตามมาตรฐานทางกายภาพบําบัดสําหรับ
ผูปกครอง
| รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ, รศ.ดร.ธัญลักษณ ศรีบุญ
เรือง (ผูรวมวิจัย)
การประเมินและการจัดการความบกพรองของการ ทรง
ตัวและความเสี่ยงตอการหกลมในผูที่มีภาวะปอดอุดกั้น
เรื้อรัง
| น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล, รศ.ดร.สมพร สังขรัตน
Smart drive: long distance bus driving project,
Thailand
| Dr.Leonard Joseph, ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล,
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ, ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร

แหลงทุน
วช.

งบประมาณ
หมายเหตุ
250,000 ระยะเวลา 1 ป

วช.ทุนบัณฑิตศึกษา

250,000 ระยะเวลา 1 ป

Rising Stars
initiative 2019-20
UK

220,220 ระยะเวลา 1 ป (March 2019Feb 2020); 8,957 UK
pound (377,520 บาท)

ผลงานดานงานวิจัย
ผลงานวิจัยอาจารยคณะเทคนิคการแพทย สูการวิจยั ในเชิงพาณิชย โดย
อาจารย ดร.เดชา ปนแกว ภาควิชากายภาพบําบัด ซึง่ ไดรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทุนวิจัยจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องคการ
มหาชน) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ครีมบรรเทาเบาอาการปวด จากสารสกัดลูกใตใบ พืช
สมุนไพร ตอยอดในเชิงพาณิชย

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทยนําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติอยางสม่ําเสมอ ซึง่ ในรอบป 2562 มีผลงานเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รวมถึงการเผยแพรในที่ประชุมวิชาการ และการถูกอางอิงทางวิชาการ จําแนกเปน
1. บทความวิจัยทีไ่ ดรับการตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลสากล จํานวน 110 เรื่อง
2. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 23 เรื่อง
3. ผลงานที่นาํ เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 3 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 13 เรื่อง
4. บทความวิจัยทีไ่ ดรับการอางอิง (Citation) ในผลงานที่ตพี ิมพเผยแพรในป 2562 จํานวน 251 ครั้ง
คณะเทคนิคการแพทยสนับสนุนการสรางสรรคผลงานของบุคลากร โดยมีการประกาศรางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดน และรางวัลผลงานวิจัยที่ตพี ิมพในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจําป
พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 รางวัล พิจารณาโดยคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย
(พิธีมอบรางวัลในวันงานคลายวันสถาปนาคณะฯ 28 ธันวาคม 2561) ดังนี้
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รายชื่อบุคลากรไดรับรางวัล
รองศาสตราจารย. ดร.สุชาติ โกทันย

ศ. ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ศ. ดร.สาคร พรประเสริฐ
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ
รศ. ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
สาขาวิชารังสีเทคนิค
ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป และ
ผศ.ดร.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม
สาขาวิชากายภาพบําบัด
รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
อาจารย ดร.วิธิดา เหลาผจญ
สาขาวิชารังสีเทคนิค
ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
-- ไมมีผูไดรบั รางวัล –
สาขาวิชากายภาพบําบัด
อาจารย ดร.เดชา ปนแกว
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ผศ.ดร.สุพรรษา ปาตะ
สาขาวิชารังสีเทคนิค
รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ผศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป
สาขาวิชากายภาพบําบัด
ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต

ประเภทรางวัล
รางวัล “The Most Citation Researchers of the Year”
ผูที่ไดรับการอางอิงผลงานตีพิมพรวมจํานวนครั้งสูงทีส่ ุดในคณะฯ
โดยฐานขอมูลสากลระดับนานาชาติ (Scopus) ในระยะรอบ 5 ป
ยอนหลัง (ค.ศ.2014-2018)
รางวัล “Outstanding Researchers of the Year” ซึ่งเปน
รางวัลสําหรับผูที่มีจาํ นวนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ใน
รอบปที่ทําการประเมิน ซึ่งนับเฉพาะผลงาน first author หรือ
corresponding author ตัง้ แต 5 เรื่องขึ้นไป
รางวัล Impact factor สูงสุดของสาขาวิชา

ประเภท “รุนใหม” ไดแก บุคลากรประจําที่มีอายุ
ไมเกิน 35 ป บริบูรณ

ประเภท “รุนชํานาญการ” ไดแก บุคลากรประจําที่มีอายุตงั้ แต
35 ป บริบูรณแตไมเกิน 45 ป
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รายชื่อบุคลากรไดรับรางวัล
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ
สาขาวิชารังสีเทคนิค
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ผศ.ดร.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม
สาขาวิชากายภาพบําบัด
รศ.ดร.จิรกฤตธ ลีลารุงระยับ

ประเภทรางวัล
ประเภท “รุนเชี่ยวชาญ” ไดแก บุคลากรประจําที่มีอายุตั้งแต 45
ปบริบูรณขึ้นไป

กิจกรรมสงเสริมพัฒนางานวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
1. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมการสืบคนขอมูลสิทธิบัตร” (Patent
search) โดยวิทยากรจาก หนวยทรัพยสินทางปญญาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Abstract / Manuscript Writing Camp
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Innovative Research Proposal ดานสุขภาพและผูสูงอายุที่มีการ
บูรณาการขามสาขา
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมการสืบคนขอมูลสิทธิบตั ร” (Patent
search) โดยวิทยากรจาก หนวยทรัพยสินทางปญญาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 : คณะกรรมการสงเสริมพัฒนางานวิจยั ฯ คณะเทคนิคการแพทย ประจําป 2562
วิทยากร
1) Dr.Gonzague Jourdain และทีมวิทยากรปฏิบัติการ (PHPT) บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sharing
Exciting Experience: Tips/Tricks & How to be success for publication in the high impact
international journal
2) ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: STeP บรรยายพิเศษ
เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย innovative research proposal ใหประสบความสําเร็จ

วันที่ 9 เมษายน 2562 : ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
บริจาคเงินสนับสนุนงานวิจัยดานนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพและผูสูงอายุ คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 100,000 บาท โดยมี
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ รองคณบดีฝา ยวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ เปนผูรบั มอบ

ทั้งนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย ไดมีการนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชย ปรับประยุกตใชงาน
ในหนวยงานองคกรตางๆ รวมทัง้ เผยแพรเปนความรูสูสาธารณะ จํานวน 32 เรื่อง ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

1

การใชสิทธิในแอนติบอดี DC298 ชื่อ Clone P-3E10

2

กรรมวิธีการตรวจกรองผูที่เปนพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย
โดยชุดตรวจแถบ immunochromatographic (IC)
Strip test

หนวยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน
บ.Becton Dickinson and
Company
บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

วัน/เดือน/ปที่เริ่ม
ใชประโยชน
7 ก.พ.62
11 ก.พ.62
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ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

3

การพัฒนาแบบคัดกรอง 7 Minute Screen Thai
version สําหรับใชคัดกรองผูปวยอัลไซเมอร
ฤทธิ์ลดความอวนและลดไขมันในเลือดของน้ํามันจากถั่ว
ดาวอินคา
การพัฒนาโปรแกรมฝกความคิดความเขาใจสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีความบกพรองของความคิดความเขาใจระดับ
เล็กนอย
การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรูและความรูค วาม
เขาใจสําหรับคนไทย (Development of Thai
Cognitive-Perceptual Test)
การประเมินความคลองแคลวและการทํางานของมือใน
ผูสูงอายุ

4
5
6
7
8

การทดสอบสมรรถภาพรางกายสําหรับผูส ูงอายุ

9

เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงอายุ
การผลิต anti-H (lectin) จากสารสกัดหยาบของเมล็ด
มะระเพื่อนํามาตรวจหาสารหมูเลือด H ในน้ําลายและ
แอนติเจน H บนผิวเม็ดเลือดแดง
Phonopheresis Associated with Nanoparticle Gel
from Phyllanthus amarus Relieves Pain by
Reducing Oxidative Stress and Proinflammatory
Markers in Adults with Knee Osteoarthritis.
Effect of Artificial Respiratory Muscle Training in
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease.
การพัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดพรอพอลิสในการตาน
เชื้อ Cryptococcus neoformans และการปรับระบบ
ภูมิคุมกัน
ความสัมพันธระหวางการประยุกตใชกลยุทธการ
ประมวลผลขอมูลและความสามารถทางสังคมในเด็กไทย
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ความบกพรองของกลยุทธการประมวลผลขอมูลขณะทํา
กิจกรรมการเลนในเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
Effectiveness of information processing strategy
training on academic task performance in
children with learning disabilities: A pilot study.

10
11

12
13
14
15
16

หนวยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน
ภ.ศัลยศาสตร คณะ
แพทยศาสตร ม.มหิดล
หจก.น้ํามันดาวตาก

วัน/เดือน/ปที่เริ่ม
ใชประโยชน
26 ก.พ.62
3 มี.ค.62

ศูนยเวชศาสตรผสู งู อายุ
จ.เชียงใหม

1 เม.ย.62

บ.ออตโต บอก เซาท อีสต
เอเชีย

1 เม.ย.62

สํานักงานพัฒนสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จ.เชียงใหม
สํานักงานพัฒนสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จ.เชียงใหม
รพ.สารภีบวรพัฒนา
จ.เชียงใหม
สภากาชาดไทย

11 เม.ย. 62

รพ.ลอง จ.แพร

11 ก.ค.62

รพ.ลอง จ.แพร

11 ก.ค.62

บ.บีโปรดักสอินดัสตรี่ จํากัด

16 ก.ค.62

คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล

21 ก.ค.62

คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล

21 ก.ค.62

คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล

21 ก.ค.62

11 เม.ย.62
31 พ.ค.62
19 มิ.ย.62
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ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัย

17

Phonophoresis of Phyllanthus amarus
nanoparticle gel improves functional capacity in
individuals with knee osteoarthritis: A
randomized controlled trial.
ครีมลูกใตใบบรรเทาอาการปวด
แผนประคบรอนสุขภาพที่มีสวนผสมของวัสดุดินเผาและ
ทราย
Improvements in tissue blood flow and
lumbopelvic stability after lumbopelvic core
stabilization training in patients with chronic
non-specific low back pain.
แผนประคบรอนตุมน้ําหนักออกกําลังกาย
แผนประคบรอนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร
Effectiveness of Lumbar Support in
Management of Low Back Pain: A Systematic
Review.
ลูกประคบรอนสมุนไพร
Immediate effects of core stabilization exercise
on beta-endorphin and cortisol levels among
patients with chronic non-specific low back
pain.
Lumbo-pelvic core stabilization exercise and
pain modulation among individuals with chronic
non-specific low back pain.
วิดีทัศนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับวัยเขาสู
ผูสูงอายุ
วิดีทัศนการยืดกลามเนื้อสําหรับวัยกอนสูงอายุ ผูสูงอายุ
และบุคคลทั่วไป
คูมือยืดสายคลายเสน
การพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรมฝกความคิดความ
เขาใจแบบหลายแนวทางสําหรับผูส ูงอายุที่มีความ
บกพรองดานความคิดความเขาใจที่อาศัยอยูในสถาน
สงเคราะหคนชรา
Effects of multi-faceted cognitive training
program for elders with cognitive impairment
living in social welfare home for older persons.
ผลของโปรแกรมฝกความคิดความเขาใจตอความสามารถ
ดานความคิดความเขาใจและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่
สงสัยวามีภาระสมองเสื่อม

18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32

หนวยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน
รพ.ลอง จ.แพร

วัน/เดือน/ปที่เริ่ม
ใชประโยชน
22 ก.ค.62

รพ.ลอง จ.แพร
รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

22 ก.ค.62
16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน
รพ.ปาย จ.แมฮองสอน
รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62
16 ส.ค.62
16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน
รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62
16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน

16 ส.ค.62

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรม
ราชชนนี จ.ปทุมธานี

16 ส.ค.62
19 ส.ค.62

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรม
ราชชนนี จ.ปทุมธานี
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผูตดิ ยาเสพติดแหงชาติบรม
ราชชนนี จ.ปทุมธานี

19 ส.ค.62
19 ส.ค.62
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ศูนยวิจัยและหนวยวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการศึกษาวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องตลอดป ภายใตการกํากับดูแลของศูนยวิจัยและหนวยวิจัยประจําคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก
 ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย (Biomedical Technology Research center)
 ศูนยวิจัยชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและวินิจฉัย (The Center of Biomolecular Therapy and
Diagnostic)
 หนวยวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Medical Science Research Unit)
 หนวยวิจัยโลหิตวิทยาและเทคโนโลยีสุขภาพ (Hematology and Health Technology Research
Center)
 ศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศดานการสรางภาพในระดับโมเลกุล (Center of Excellence for Molecular
Imaging: CEMI)
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภาพถายทางการแพทย (The Center of Medical Imaging and PACS)
 หนวยวิจัยพฤฒาวิทยาและสุขภาพผูสงู อายุ (Gerontology and Elderly Health Research Unit)
 หนวยวิจัยดานมะเร็ง คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (AMS Cancer Research Unit)
 โครงการจัดตั้งหนวยวิจยั โรคติดเชื้อคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Infectious Diseases
Research Unit; IDRU)
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจดานการบริการวิชาการแกชมุ ชน
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการวิชาการแกชุมชน
1. การใหบริการวิชาการแกนักวิชาชีพและการใหบริการวิชาการดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ซึ่งบุคลากรเหลานี้ไดมโี อกาสนําความรูความสามารถทางวิชาการวิชาชีพออกใหบริการแกชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน
การเปนวิทยากร การเขารวมเปนกรรมการวิชาชีพ การออกหนวยบริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทยรว มกับ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยไดรบั ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดนาํ ความรูดา นวิชาการเทคนิคการแพทยจําแนกตามสาขาวิชาชีพเขาสูกระบวนการงานวิจัยเพื่อบูรณาการ
กับงานบริการวิชาการแกชุมชน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม รับมอบเงินสนับสนุน
โครงการสร า งส ว มประจํ า บา นตามแนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากคุณจําลอง เจริญวัฒนากุล ผูแทนศิษยเกา และนายกสมาคมศิษยเกา
คณะเทคนิคการแพทย คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม (กรุงเทพฯ) รวมกับ
คณะเทคนิคการแพทย และสมาคมศิษยเกา คณะเทคนิคการแพทย มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม มอบเงิน จํ านวน
1,600,009.14 บาท (หนึ่งลานหกแสนเกาบาทสิบสี่สตางค) เพื่อสนับสนุนโครงการสรางสวมประจําบานรวมกับ
ชุมชน ในโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนพื้นที่อําเภออมกอยและแมแจม ตามแนวพระราชดําริฯ อยางยั่งยืน
ณ หองรับรอง สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในปงบประมาณ 2562 คณะเทคนิคการแพทยไดใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยแบงการบริการเปน 2 ดาน
ดังนี้
1.1 การใหบริการวิชาการแกนักวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาการแกนักวิชาชีพ
คณะเทคนิคการแพทย
โครงการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย ประจําป 2562
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาโลหิตวิทยาดานสัณฐาน
วิทยาเซลลเม็ดเลือด รุนที่ 2
ประชุมวิชาการแขนงวิชาเคมีคลินกิ ประจําป 2561 เรื่อง “Recent Advances and
Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular
Diseases ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วันที่
6-8 พฤศจิกายน 2562

1 สิงหาคม –
30 พฤศจิกายน 2561
12 – 14 ธันวาคม 2561
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กิจกรรมบริการวิชาการแกนักวิชาชีพ
อบรมทางวิชาการ เรื่อง “การดูแลรักษาและการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อติดตามการ
รักษาผูตดิ เชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค ตามแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยใน
ปจจุบัน” ณ โรงแรมแคนทารีฮ่ ิลล จังหวัดเชียงใหม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิตครั้งที่ 11 เรื่อง การแกปญหางาน
ประจําวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต
คณะเทคนิคการแพทยและหนวยการวิจัยนานาชาติที่ 174/PHPT ของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Research Institute for Sustainable Development: IRD) ประเทศ
ฝรั่งเศส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การกําจัดเชื้อไวรัสเอช ไอ วีและไวรัสตับ
อักเสบเรื้อรังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: เราเขาใกลเปาหมายเพียงใด?”
(Elimination of Human Immunodeficiency Virus and Chronic Viral Hepatitis in
South–East Asia: How close are we?) ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิ
เอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําป 2562 สาขาเทคนิคการแพทย เรื่อง Medical
Technologists in The Era of Molecular Medicine ณ โรงแรมดวงตะวัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม
ภาควิชารังสีเทคนิค
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําป 2562 สาขารังสีเทคนิค เรื่อง Radiologic
Technology and Its Role Today ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
ประชุมวิชาการ ประจําป 2561 เรื่อง “การประเมินและบําบัดฟนฟูความคิดความเขาใจใน
ผูที่มีภาวะ MCI และ Dementia” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ป กิจกรรมบําบัดไทย
ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมศักยภาพเด็ก Early Steps คลินิกกิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทยจดั
โครงการอบรมใหความรูเรื่อง เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพรอมทางการเขียน และ
ความรูเกี่ยวกับโรคเด็ก ADHD และ LD กับแนวทางการคัดกรองและวิธีชวยเหลือ ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําป 2562 สาขากิจกรรมบําบัด เรื่อง Innovation of
Care in Occupational Therapy Practice ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด
การจัดการและฟนฟูการทํางานของกลามเนื้อหายใจหลังภาวะการหายใจลมเหลวทาง
คลินิก ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
การอบรมสัมมนา เรื่อง Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for
Enhancing Gait and Balance Performance
การประชุมวิชาการคณะฯ ประจําป 2562 สาขากายภาพบําบัด เรื่อง Physical Therapy
Management and Exercise Concept for Scoliosis ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จัดโครงการ
อบรม ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1
ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่
22 กุมภาพันธ 2562
24 - 25 กรกฏาคม 2562
19 - 20 สิงหาคม 2562

6-8 พฤศจิกายน 2562

6-8 พฤศจิกายน 2562
18-21 ธันวาคม 2561
30 สิงหาคม 2562

6-8 พฤศจิกายน 2562

3-6 ธันวาคม 2561
22 – 24 พฤษภาคม 2562
6-8 พฤศจิกายน 2562

12 ธันวาคม 2561
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กิจกรรมบริการวิชาการแกนักวิชาชีพ
วันที่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด เพื่อ 21 มีนาคม 2562
การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ครัง้ ที่ 8
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO 15190 : จากมาตรฐานสูการ
19-21 มิถุนายน 2562
ปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทยยุคใหม ครั้งที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562
5 (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 5

1.2 การใหบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทยรวมกับนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สรางสวม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนพื้นที่
อําเภออมกอยตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุาดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ณ หมูบานยางเปา อ.อมกอย จ.เชียงใหม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด รวมกับคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน เพื่อรวมเฉลิมฉลอง
รวมกับวิชาชีพกิจกรรมบําบัด พรอมทั้งประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก ในโอกาสวัน
กิจกรรมบําบัดโลก ประจําป 2561 (World Occupational Therapy Day 2018) ณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจําป
2561 ณ โถงชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ในโครงการรณรงค
ตรวจสุขภาพประจําปสําหรับประชาชน ตําบลปาสัก ดานเทคนิคการแพทย
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ณ เทศบาลตําบลปาสัก อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน
ภาคกิจกรรมบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน โดยใหบริการประเมินพัฒนาการเด็ก และ
ประเมินการบูรณาการรับรูทางสายตา และการเคลือ่ นไหว ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบล
แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชนครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบาน
หัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่สําหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 21
ณ หมูบานลึกลับไดโนเสาร hidden village จังหวัดเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในโครงการรณรงค
ตรวจสุขภาพประจําปสําหรับประชาชน ตําบลศรีบัวบาน ดานเทคนิคการแพทย
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ณ เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน
คณะเทคนิคการแพทย ใหบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 ในโครงการการดูแล
ตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตําบล ดอยหลอ โดยตรวจสุขภาพและให
คําปรึกษาดานเทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด
ณ องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดงานวันกายภาพบําบัดแหงชาติ 2562 "สุขภาพดีดวย
กายภาพบําบัด" ใหบริการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม วัดปริมาณไขมันในรางกาย ประเมิน
สมรรถภาพกายในขอเขาเสื่อมและอื่นๆ ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่
โครงการตอเนื่อง 5 ป
ตุลาคม 2558 – กันยายน
2563
27 ตุลาคม 2561

13 พฤศจิกายน 2561
24 พฤศจิกายน 2561

6 ธันวาคม 2561
9 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
23 ธันวาคม 2561

26 มกราคม 2562

28 มกราคม 2562
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กิจกรรมบริการวิชาการและดูแลสุขภาพชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมใหการบริการกายภาพบําบัดนักวิ่งในงาน CMU Marathon
2019 ณ บริเวณศาลาอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน โดยการประเมินปญหา ปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพในชุมชน และใหการรักษา ณ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ในโครงการรณรงค
ตรวจสุขภาพประจําปสําหรับประชาชน ตําบลแมกา ดานเทคนิคการแพทย
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ณ องคการสวนตําบลแมกา อําเภอสันปา
ตอง จังหวัดเชียงใหม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด รวมงาน กิจกรรมเดินเพื่อผูปวยจิตเวช ครั้งที่ 17 (17th Mental
Disorders : Destigmatization Walk Rally 2019) รวมกับสมาคมสานสัมพันธและภาคี
เครือขาย ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด เทศบาลนครเชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ดูแลผูส ูงอายุที่มี
ภาวะเจ็บปวย รวมถึงการใหคําแนะนําในการปองกันการบาดเจ็บจากการทํางานในโรงงาน
ณ หมูบานหัวริน หมูที่ 11 ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย จัดโครงการ การสรางโมเดลสงเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการติด
เชื้อปรสิตในสําไสของชาวเขาเผากระเหรี่ยงในอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ณ โรงเรียน
บานยางเปา ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด บริการวิชาการตรวจวัดสมรรถภาพปอดใหแกประชาชน เนื่องใน
วันงดสูบบุหรีโ่ ลก ณ ลานหนาอาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน โดยใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะ
ปสสาวะเล็ดและวิธีปองกัน ณ โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลแมกา
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย ใหบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2562 โดยจัดกิจกรรม
วันเทคนิคการแพทยไทย ประจําป 2562 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แขนงผูสูงอายุ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย รวมเปนวิทยากร ในหัวขอ
"การออกกําลังกายเพื่อปองกันการหกลม" ในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบล
ทาวังตาล ณ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ภาควิชากิจกรรมบําบัด เปนวิทยากร โครงการหวงใย ใสใจผูปวยติดเตียง เพื่อใหความรูแก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และผูดูแล ญาติ ผูปวย
ติดเตียงในชุมชน ณ ศาลาวัดบานมา ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
งานสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ โดยแขนงกายภาพบําบัดในผูส ูงอายุ
ณ หองประชุม ศ.ชัยโรจน แสงอุดม ชั้น 12
ภาควิชากายภาพบําบัด คณาจารยและนักศึกษา ออกบริการสงเสริมสุขภาพและรักษาทาง
กายภาพบําบัด รวมกับมูลนิธิหมอน้ําเงินขาวชวยชาวบาน ครั้งที่ 22
ณ โรงเรียนบานเลโคะ ตําบลสบเมย และ โรงเรียนบานแมลาย ตําบลปาโปง
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

วันที่
10 กุมภาพันธ 2562
9-10 กุมภาพันธ 2562
22 กุมภาพันธ 2562

24 กุมภาพันธ 2562
16 มีนาคม 2562
19 - 20 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม 2562
25 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
9 กรกฎาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
10 - 11 สิงหาคม 2562
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ภาพกิจกรรมสวนหนึ่งของการใหบริการวิชาการแกนักวิชาชีพ
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561:
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก อบรมหลักสูตร
เทคนิคการแพทยเฉพาะทาง 16 หนวยกิต สาขาโลหิต
วิทยาดานสัณฐานวิทยาเซลลเม็ดเลือด รุนที่ 2

 วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561:
การจัดการและฟนฟูการทํางานของกลามเนื้อหายใจ
หลังภาวะการหายใจลมเหลวทางคลินิก
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ รวมกับสมาคมศิษย
เกาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย เชียงใหม และ
บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) ไดจดั
โครงการอบรม ดังนี้
1. หัวขอ “ผลกระทบการตรวจทาง
หองปฏิบัติการจากไบโอติน”
โดย พญ.ศิวพร ขุมทอง
2. หัวขอ “Improving Laboratory Efficency
by Middleware”
โดย คุณสุชาดา เจียมกิจรุง
3. หัวขอ “ระบาดวิทยาและการปองกันการติด
เชื้อจากหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล” โดย
ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
4. หัวขอ “เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการปองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
หองปฏิบัติการ” โดย ผูเชี่ยวชาญจากบริษัท
บางกอก แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด ณ
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ ครั้งที่ 1
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วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561:
แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย จัดประชุมวิชาการแขนงวิชาเคมี
คลินิก ประจําป 2561 เรื่อง “Recent Advances and
Common Pitfalls in Risk Assessment and
Diagnosis of Cardiovascular Diseases ณ โรงแรมอ
โมรา ทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 18 ธันวาคม 2561:
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย จัด
ประชุมวิชาการ ประจําป 2561 เรื่อง “การประเมินและ
บําบัดฟนฟูความคิดความเขาใจในผูทมี่ ีภาวะ MCI และ
Dementia” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ป
กิจกรรมบําบัดไทย ระหวางวันที่ 18 - 21 ธันวาคม
2561 เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับงานกิจกรรมบําบัด
ในการประเมินและบําบัดฟนฟูความคิดความเขาใจในผู
ที่มีภาวะ MCI และ Dementia ผานเนื้อหาการบรรยาย
และปฏิบตั ิการ ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 :
แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย
จัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การดูแลรักษาและการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาผูตดิ เชื้อ
เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค ตามแนวทางปฏิบัติ
ของประเทศไทยในปจจุบัน” ณ โรงแรมแคนทารีฮ่ ลิ ล
จังหวัดเชียงใหม

 วันที่ 21 มีนาคม 2562 :
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิค
การแพทย จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
'ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด
เพื่อการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 8'
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 วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 :
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง
Physical Therapy Teaching and a Novel
Approach for Enhancing Gait and Balance
Performance ใหกับอาจารยพิเศษผูควบคุมการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกและนักกายภาพบําบัดทั่วไปได
เพิ่มพูนความรูเ กี่ยวกับการสอนทางคลินิกเกี่ยวกับ
กายภาพบําบัด และแนวทางใหมในการตรวจประเมิน
และสงเสริมความสามารถในการทรงตัว
และการเดินในผูส ูงอายุ
 วันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2562 :
แขนงวิชาวิทยาการบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิค
การแพทย จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร
การบริการโลหิตครั้งที่ 11 เรื่อง การแกปญหางาน
ประจําวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต

 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 :
คณะเทคนิคการแพทย และหนวยการวิจัยนานาชาติที่
174/PHPT ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
( Research Institute for Sustainable
Development: IRD) ประเทศฝรั่ ง เศส จั ด ประชุ ม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง “การกําจัดเชื้อไวรัสเอช ไอ วี
และไวรัสตับอั กเสบเรื้อรังในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต: เราเขาใกลเปาหมายเพียงใด?” (Elimination
of Human Immunodeficiency Virus and Chronic
Viral Hepatitis in South–East Asia: How close are
we?) ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพลส จังหวัดเชียงใหม
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วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ศูนยสงเสริมศักยภาพเด็ก Early Steps คลินิก
กิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทยจัดโครงการอบรม
เรื่อง เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพรอมทางการ
เขียน วิทยากรโดย อ.พญ.นงลักษ บุญชูดวง
กุมารแพทยดานพัฒนาการและพฤติกรรม อาจารย
ประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม บรรยายในหวขอ “ความรู
เกี่ยวกับโรคเด็ก ADHD และ LD กับแนวทางการคัด
กรองและวิธีชวยเหลือ” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO
15190 : จากมาตรฐานสูการปฏิบตั ิและขอรับรอง ครั้งที่
4 เพื่อสงเสริมใหผูอบรมเกิดความรูความเขาใจในระบบ
มาตรฐานและกระบวนการของการรับรองเพื่อให
สามารถนําความรูไปพัฒนาระบบคุณภาพของ
หองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง

ภาพกิจกรรมสวนหนึ่งของการใหบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพชุมชน
 วันที่ 27 ตุลาคม 2561
ภาควิชากิจกรรมบําบัด รวมกับคณะกรรมการ
บริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ชุมชน เพื่อรวมเฉลิมฉลองรวมกับวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัด พรอมทั้งประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก
ในโอกาสวันกิจกรรมบําบัดโลก ประจําป 2561
(World Occupational Therapy Day 2018) ณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลดอย
หลอ
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน
เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจําป 2561 มีกิจกรรม
แนะนําการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูที่เปน
เบาหวาน และสําหรับประชาชนทั่วไป จัดโดย หนวย
ตอมไรทอ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ณ โถง
ชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี
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 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย เปดโครงการภาวะโลหิตจางและ
การติดเชื้อปรสิตของเด็กนักเรียน อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนโครงการ
วิชาการรับใชสังคมที่มผี ลกระทบสูง โดยมี ผศ.ดร.
จินตนา ยาโนละ หัวหนาโครงการ พรอมดวยทีม
คณะวิจัย และนักศึกษา ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ณ โรงเรียนบานอูตมู ตําบลนาเกียน
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน
ครั้งที่ 1/2562 โดยบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
สุขภาพ เอกซเรยปอด บริการการตรวจคัดกรอง
แนะนําดานสมองเสื่อมในผูสูงอายุและดาน
สุขภาพจิต ใหบริการตรวจ ปรึกษาปญหาปวดหลัง
ปวดเขา ปสสาวะเล็ด ณ เทศบาลตําบลปาสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ภาคกิจกรรมบําบัด ออกใหบริการการทํากิจกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน ใหกับผูสูงอายุและ
ประชาชนที่มารวมงาน ในงานปอยหลวงคนเฒา
หนองตอง ปที่ 10 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุปา ลาน อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
 วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ภาคกิจกรรมบําบัด ใหบริการประเมินพัฒนาการเด็ก
และประเมินการบูรณาการรับรูทางสายตา และการ
เคลื่อนไหว ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลแมกา อ.สัน
ปาตอง จ.เชียงใหม
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 วันที่ 9 ธันวาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการกายภาพบําบัด
สัมผัสชุมชนครั้งที่ 22 โดยมีกิจกรรม ตลาดนัด
สุขภาพ เพื่อตรวจสมรรถภาพทางกายสําหรับ
ผูสูงอายุและผูส นใจ รักษา และใหคาํ ปรึกษาทาง
กายภาพบําบัด กิจกรรมเยี่ยมบานผูพิการและ
ผูสูงอายุ รวมถึงจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ
รวมกับนักเรียน โรงเรียนบานหัวริน ณ โรงเรียนบาน
หัวริน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม

 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดโครงการการศึกษานอก
สถานที่สําหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 21 กิจกรรมกลุม
แจกของขวัญ ใหอาหารสัตว ณ หมูบานลึกลับ
ไดโนเสาร hidden village จังหวัดเชียงใหม

 วันที่ 23 ธันวาคม 2561
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน
ครั้งที่ 2/2562 ในโครงการรณรงคตรวจสุขภาพ
ประจําปสําหรับประชาชน ตําบลศรีบัวบาน
ประจําป 2562 ดานเทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ณ เทศบาล
ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

 วันที่ 26 มกราคม 2562
คณะเทคนิคการแพทย ออกใหบริการวิชาการชุมชน
ครั้งที่ 3/2562 ในโครงการการดูแลตนเองและตรวจ
คัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตําบล ดอยหลอ
ประจําป 2562 โดยตรวจสุขภาพและใหคําปรึกษา
ดานเทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด
และกายภาพบําบัด ณ องคการบริหารสวนตําบล
ดอยหลอ อ.ดอยหลอ
จ.เชียงใหม

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 75

 วันที่ 28 มกราคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดงานวันกายภาพบําบัด
แหงชาติ 2562 "สุขภาพดีดวยกายภาพบําบัด"
ใหบริการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม วัดปริมาณไขมัน
ในรางกาย ประเมินสมรรถภาพกายในขอเขาเสื่อม
และ อื่น ๆ
ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562
คณะเทคนิคการแพทย รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมใหการ
บริการทางกายภาพบําบัด สําหรับ
นักวิ่งในงาน CMU Marathon 2019 ณ บริเวณ
ศาลาอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน
โดยการประเมินปญหา ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพใน
ชุมชน และใหการรักษา ณ ตําบลทุงสะโตก อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
คณะเทคนิคการแพทย ใหบริการวิชาการชุมชน ครั้ง
ที่ 4/2562 ในโครงการการดูแลตนเองและตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพประชาชนตําบล แมกะ ประจําป
2562 โดยตรวจสุขภาพและใหคาํ ปรึกษาดานเทคนิค
การแพทย รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัด และ
กายภาพบําบัด ณ องคการบริหารสวนตําบลแมกะ
อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม
 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด รวมงาน กิจกรรมเดินเพื่อ
ผูปวยจิตเวช ครั้งที่ 17 (17th Mental Disorders :
Destigmatization Walk Rally 2019) รวมกับ
สมาคมสานสัมพันธและภาคีเครือขาย โดยมี นาย
ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
ปดงาน ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด เทศบาล
นครเชียงใหม

 วันที่ 16 มีนาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ดูแลผูส ูงอายุที่มีภาวะ
เจ็บปวย รวมถึงการใหคาํ แนะนําในการปองกันการ
บาดเจ็บจากการทํางานในโรงงาน ณ หมูบานหัวริน
หมูที่ 11 ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2562
คณะเทคนิคการแพทย จัดโครงการ การสรางโมเดล
สงเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการติดเชื้อปรสิตในสําไส
ของชาวเขาเผากระเหรี่ยงในอําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการบริการวิชาการทีม่ ีผลกระทบสูง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562
ณ โรงเรียนบานยางเปา ตําบลอมกอย อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด บริการวิชาการตรวจวัด
สมรรถภาพปอดใหแกประชาชน เนื่องในวันงดสูบ
บุหรี่ ณ ลานหนาอาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
รศ. ดร.ธัญลักษณ ศรีบญ
ุ เรือง และคณาจารย
ภาควิชากายภาพบําบัด ออกบริการวิชาการชุมชน
โดยใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะปสสาวะเล็ดและวิธี
ปองกัน ณ โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลแมกา
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 29 มิถุนายน 2562
คณะเทคนิคการแพทย จัดใหบริการวิชาการชุมชน
ครั้งที่ 5/2562 เนื่องในงานวันเทคนิคการแพทยไทย
ประจําป 2562 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาท
ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย และเปดโอกาสใหผูไม
มีสิทธิ ในการตรวจสุขภาพประจําป ไดทราบถึง
สภาวะสุขภาพ โดยไมเสียคาใชจาย โดยในชวงเชา
จัดพิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆจาํ นวน 29 รูป และ
บริการตรวจเลือด X-RAY ปอด วัดสัดสวนไขมัน
ปรึกษาปญหาปสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและ
ความเครียด นอกจากนี้ มีการรับบริจาคโลหิต ซึ่ง
เปนความรวมมือระหวางภาคบริการโลหิตแหงชาติที่
10 เชียงใหม กับโครงการ CMU YOUNG BLOOD
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย ให
ความรูบรรยายในหัวขอ "การออกกําลังกายเพื่อ
ปองกันการหกลม" ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม ผูส ูงอายุตําบลทาวังตาล
ณ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
ใหความรูบรรยายในโครงการหวงใยใสใจผูปวย
ติดเตียง แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) และผูดูแล ญาติ ผูปวยติดเตียงในชุมชน ณ
ศาลาวัดบานมา ตําบลศรีบัวบาน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทยจัด
งานสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ ณ หองประชุม ศ.ชัย
โรจน แสงอุดม ชั้น 12

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด คณาจารยและนักศึกษา
ออกบริการสงเสริมสุขภาพและรักษาทาง
กายภาพบําบัด รวมกับมูลนิธิหมอน้ําเงินขาว
ชวยชาวบาน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบานเลโคะ
ตําบลสบเมย และ โรงเรียนบานแมลาย
ตําบลปาโปง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
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วันที่ 18 สิงหาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด รวมใหคําแนะนําทาง
กายภาพบําบัด และการออกกําลังกาย PD Dance
ในงาน Parkinson’s disease day จัดโดย ศูนยโรค
สมองภาคเหนือ รวมกับชีวาแครสหคลินิก เกี่ยวกับ
โรค การใชยา ตลอดจนคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปวยและญาติ ณ ชีวาแครสหคลินิก จังหวัด
เชียงใหม

2. วารสารวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานของนักวิจัย / นักวิชาชีพ (Journal of Associated Medical
Sciences)
คณะเทคนิคการแพทย ไดจัดทําวารสารวิชาการเพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยใหแก
บุคลากรดานสหเวชศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2511 ที่มีการเผยแพรผลงานวิชาการดานเทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค
กิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ภายใตระบบและกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความทางวิชาการดวย
ผูทรงคุณวุฒผิ ูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีกําหนดการตีพิมพเผยแพรปละ 3 ฉบับในชวงเดือนมกราคม
พฤษภาคม และกันยายน โดยในปจจุบันการจัดทําวารสารไดมีการนําระบบ Online Journal System มาใช
สนับสนุนการดําเนินการทั้งในสวนของผูเขียน กองบรรณาธิการและผูพิจารณาผลงานตีพิมพ (Peer Reviewers)
คุณภาพของผลงานวิชาการที่ถกู นํามาตีพิมพเผยแพรในวารสาร ไดรับการยอมรับในทางวิชาการเพิ่มขึ้น สงผลให
วารสารไดรับการยอมรับเขาอยูในฐานขอมูล TCI ใน Tier 1 และจัดอยูในฐานขอมูล Asia Citation Index ตั้งแต
พ.ศ. 2558
วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหมไดจัดพิมพเผยแพรตั้งแต Vol.1, No.1 จนถึง Vol.49, No.3 โดยมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง กองบรรณาธิการโดยความเห็นชอบของผูบริหารจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
วารสารเขาสูระดับสากล พรอมทั้งมีการเผยแพรในรูปแบบ online ตั้งแต Vol.47 No.1 โดยมุงเปานําวารสารเขาสู
ฐานขอมูล Scopus ดังนั้น ตัง้ แตฉบับที่ 1 ป ที่ 50 (Vol.50, No.1) พ.ศ. 2560 เปนตนไป จึงไดเปลี่ยนชื่อวารสาร
จากเดิม “วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม” เปน Journal of Associated Medical Sciences โดยการบริหาร
จัดการไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานวารสารระดับสากล นับเปนความกาวหนาทางดานการบริการวิชาการแบบ
ใหเปลาที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ดังแสดงใหเห็นไดจากคา Impact Factor ของวารสารที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดัง
แสดงในแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิแสดงคา Impact Factor ของวารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม (Journal of Associated Medical
Sciences) ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2561

รายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ปงบประมาณ 2562
1. ประวัติความเปนมาของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
อํ า นาจตามความในมาตรา 15 (11) แห ง พระราชบั ญญั ติม หาวิทยาลัย เชีย งใหม พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อใหศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เปนสถานที่ฝกปฏิบัติของนักศึกษาและเปนสถานที่ฝกอบรม
แกบุคคลภายนอก
2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณวิชาชีพแกคณาจารยในคณะ ในการบริการแกประชาชน ซึ่งทักษะและ
ประสบการณนี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาไดโดยตรง
3. การให บริ การทางเทคนิ คการแพทยคลินิก เปน พื้ นฐานไปสูการวิจั ย, การพั ฒนาเทคนิคและวิธีการ
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการตอไป
4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทยคลินิกของคณะในหนวยงานตาง ๆ รวมไว
ในศูนยเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการตลอดจนเกิดความคลองตัวในดานการบริหาร
5. เพื่อใหบริการทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ไดแก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแกป ระชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งแกประชาชนในภาคเหนือ
ตลอดจนใหบ ริการแกโ รงพยาบาล สถาบัน หนวยงาน องคกรต าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
6. การใหบริการนี้จะนําไปสูมาตรฐานของวิชาชีพและความรวมมือระหวางหนวยงาน สถาบัน องคกรตาง
ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล
7. รายไดสวนหนึ่งจากการใหบริการ จะทําใหคณะพึ่งตนเองไดมากขึ้นกอใหเกิดการพัฒนาทั้งดานบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ ทําใหเกิดการปรับปรุงระบบงานในองคการใหเหมาะสมและคลองตัวมากขึ้น
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ทั้ ง นี้ ศู น ย บ ริ ก ารเทคนิ ค การแพทย ค ลิ นิ ก ได รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากกระทรวงการคลั ง ให เ ป น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แหง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535)
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม ได รวบรวมงานบริการตา ง ๆ ไวในศู นยบ ริการเทคนิ ค
การแพทยคลินิกเพียงแหงเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูมาใชบริการ ตลอดจนความคลองตัว
ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนยบริการฯ จะเนนการบริการดานการตรวจสุขภาพประจําป และการตรวจพิเศษทาง
หองปฏิบัติการ (Special test) เปนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ แกอาจารยที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ใหมาก
ยิ่งขึ้น และการที่คณะเทคนิ คการแพทย มีหองปฏิบั ติการเปน ของตนเองจะเป น แหลง ข อมู ล แหลงสิ่ งสงตรวจ
(Specimen) และแหล ง เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ให อ าจารย ไ ด มี โ อกาสทํ า งานวิ จั ย ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น ป จ จุ บั น
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ไดเปดใหบริการ ในบริเวณคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งสิ้น
4 คลินิก ไดแก
1. คลินิกเทคนิคการแพทย ใหบริการตรวจสุขภาพทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เชน การตรวจหา
ระดับไขมัน น้ําตาล ภาวะการทํางานของตับและไต การตรวจหาหมูเลือด พาหะโรคธาลัสซีเมีย ภาวะพรองเอนไซม
จีซิกพีดี (G-6PD) รวมถึงการใหบริการตรวจหารองรอยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจติดตามผลการรักษาดวยยา
ตานไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี เปนตน
2. คลินิกรังสีเทคนิค ใหบริการถายภาพเอกซเรย ตรวจอัลตราซาวนด แมมโมแกรม การตรวจมวลกระดูก
และ เอ็มอารไอ (MRI)
3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและใหคําแนะนําทางกิจกรรมบําบัด เชน ทดสอบการรับรูความรูสึก
และความสัมพันธของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย การตรวจวัดความเครียด การใชกิจกรรมฟนฟู รักษาคนปวย
หรือ ผูที่มีความผิดปกติทางสมอง โครงการตรวจคัดกรองเด็ก เปนตน
4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและใหคําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
สวนตาง ๆ ของรางกาย เชน ปวดคอ ไหล เขา เอว และการฟนฟูสภาพรางกายสําหรับผูไ ดรบั อุบัติเหตุ ตลอดจนการ
ชวยเหลือคนพิการ
นอกจากนี้เพื่อใหบริการทางคลินิกของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิตเปนไปอยางทั่วถึง และสะดวกตอ
ประชาชน ศูนยบริการฯ ไดเปดสาขาการใหบริการขึ้น จํานวน 2 แหงคือ
1. ศูนยสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร มีโชค ตั้งอยูในบริเวณมีโชค พลาซา อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม ใหบริการตรวจและ
แนะนําในดาน กายภาพบํ าบัด เอกซเรย ตรวจคลื่น ไฟฟาหัวใจ เจาะเลือดตามแพทยสั่ง หรือเพื่ อการตรวจเช็ค
สุขภาพ และนวดไทย
2. ศูนยสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร ลําปาง ตั้งอยูในบริเวณตลาดราชวงศ อ. เมือง จังหวัดลําปาง โดยจะใหบริการ
ตรวจและแนะนําในดาน กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด เอกซเรย ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจทางหองปฏิบัติการ
เทคนิ คการแพทยตามแพทยสั่ง หรือ เพื่ อการตรวจเช็ ค สุ ข ภาพ และนวดไทย โดยเริ่ ม เป ดให บ ริ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ในวันที่ 27 กันยายน 2562
2. ผลการดําเนินงานของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
ในปงบประมาณ 2562 ศูนยบ ริการเทคนิคการแพทยคลินิกได มีการดํา เนิ นงานในมุม มองตาง ๆ ตาม
นโยบายโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของคณะเทคนิคการแพทย ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานงาน
ไดดังตอไปนี้
1. มุมมองดานการเงิน เพื่อเปนการสรางรายไดจากงานบริการใหม และสงเสริมใหเกิดรายไดจากงาน
บริการเดิมเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงานดังนี้
1.1 จําหนายและใหบริการทางวิชาที่เกิดใหมดังนี้
(1) เปดบริการจําหนายครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดลูกใตใบ ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
ของอาจารยภาควิชากายภาพบําบัด
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(2) บริการตรวจการกลายพันธของยีนกอมะเร็งในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
(3) บริการตรวจภูมิคุมกันจากพิษสุนัขบา
(4) จัดทําและจําหนายชุดเก็บสารเคมี (Chemical spill kit)
(5) ใหบริการตรวจ Fibro scan ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2561
(6) คลินิกกิจกรรมบําบัดเปดใหบริการคลินิกฝกพูดในเดือน ธันวาคม 2561
1.2 เปดให บริ การตรวจทางหองปฏิบัติการ ณ สาขาศูน ยสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร ลําปางโดยเริ่ม
บริการในวันที่ 27 กันยายน 2562
2. มุมมองดานลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในดาน
คุณภาพและการบริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1 มีขบวนการรับฟงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูรับบริการแกไขความไมพึงพอใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาขอมูลในเว็บไซต ใหถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ
2.3 พัฒนา facebook Line@ ใหเปนเครื่องมือสื่อสารถึงลูกคา มีผูเขาชมมากขึ้น
2.4 จัดทําจุลสาร AMS-CSC News ราย 4 เดือน เพื่อประชาสัมพันธงานของศูนยและเพิ่มชองทางใน
การติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ
2.5 จัดกิจกรรมและโครงการดานการตลาดและประชาสัม พั น ธเพื่ อให ความรู กับผูรับ บริ การและ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเปนการประชาสัมพันธงานบริการของศูนยบริการฯ เชน
(1) ประชาสัมพันธการเปดบริการตรวจประเมินภูมิคุมกันในคนหลังไดรับวัคซีนโรคพิษสุนั ขบา
แบบชนิดปองกันและเพื่อรักษาหลังถูกสัตวกัด รวมถึงการตรวจประเมินภูมิคุมกันในสุนัข
หลังไดรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
(2) ปายไวนิลเจาะเลือด นวดไทย และปายขางอาคาร 4 ชั้น
(3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธบริการตรวจประเมินและฝกกระตุนพัฒนาการดานภาษา การพูด
และการสื่อสาร : Speech Therapy
(4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธบริการตรวจประเมินความเสี่ยงในการหกลม (Fall Screen)
(5) จัดโครงการอบรมทางวิชาการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ครั้งที่ 1
(6) จัดเสวนาเรื่อง One health: กรณีศกึ ษาเด็กถูกสุนัขกัดในทองที่อําเภอดอยสะเก็ด
(7) จําหนายแพคเกจตรวจสุขภาพ "สุขภาพดีรับปใหม"
(8) กิจกรรมสวัสดีปใหมกลุมลูกคาองคกร/คลินิก
(9) ปายประชาสัมพันธงานบริการคลินิก (ดานขางตึก 7 ชั้น)
(10) แจกแผนพับประชาสัมพันธศูนยสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร มีโชค ที่ตลาดนัดมีโชคพลาซา
(11) แพคเกจตรวจสุขภาพ สําหรับรานคาและพนักงานในโครงการมีโชคพลาซา
(12) ติดตั้งที่ตั้งวางโบชัวรประชาสัมพันธบริเวณทางเดิน ดานขางริมปง
(13) จัดทํา Facebook Fanpage
(14) อัดรายการเรื่องนารูจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคลินิกทั้งสี่
(15) โครงการตรวจมะเร็งเตานม เนื่องในวันมะเร็งโลก (14 - 28 กุมภาพันธ 2562)
(16) เผยแพรคลิปงานบริการวิชาการใน YouTube Facebook และ Line@
(17) จัดทําสื่อประชาสัมพันธการเปดบริการฯ ศูนยสุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร ลําปาง
(18) โครงการอบรมแบบใหเปลา “สุขเกษมกอนเกษียณ” (วันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2562)
(19) ออกบูธประชาสัมพันธ ศูนยสุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร ลําปาง ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล
ลําปาง (17 – 18 สิงหาคม 2562)
(20) โครงการอบรมแบบใหเปลาคลินิกกิจกรรมบําบัด “เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพรอม
ทางการเขียน” (วันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2562)
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3. มุมมองดานกระบวนการภายใน เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารงานทั้งดานการดํา เนิน งานและ
บริการ มีผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 หอ งปฏิ บั ติก ารของคลินิกเทคนิค การแพทย ได ทํ า การตอ อายุ และขยายขอบข ายการรั บรอง
มาตรฐานความสามารถทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ISO 15189:2012 และ มาตรฐาน
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ISO 15190: 2003 ในเดือน พฤษภาคม 2562 และไดรับการ
รับรองในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
3.2 โปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการไดขอตออายุโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
ในการตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน และขยายขอบขายการใหบริการการทดสอบความชํานาญ
การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี มาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562
ผลการตรวจประเมิ นจากสํา นักบริหารและรับ รองห องปฏิบั ติ การกรมวิท ยาศาสตรบ ริก ารว า
โครงการฯ มีการดําเนินงานตามระบบการบริหารคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
3.3 หองปฏิบัติการของคลินิกเทคนิคการแพทย ไดรับการรับรองโครงการ Sigma Verification of
Performance Program จากหนวยงาน Westgard QC ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานแหงแรกในสวนภูมิภาคของประเทศไทยที่ไดรับ
การรับรองความสามารถในโปรแกรมนี้
3.4 จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาแเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใหมีการประกวดโครงการในกิจกรรมวันมหกรรม
คุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 6 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
3.5 สงผลงานที่ไดรับรางวัลในกิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 6 เขาแสดงผลงาน
ชนิดโปสเตอร (Poster presentation) และแสดงผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation)
ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ในงาน CMU KM Day ประจําป 2562 โดยโครงการ
จากคลินิกเทคนิคการแพทย เรื่อง ผลงานประยุกตมาตรวัดซิกมาเพื่อการควบคุมคุณภาพภายใน:
เส นทางนํ า ไปสูห อ งปฏิ บั ติ การมาตรฐานสากล ได รั บ รางวั ล ชมเชยในการแสดงผลงานแบบ
บรรยาย
4. มุมมองดานการเรียนรูและเติบโตของพนักงาน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลาการใหเปน
มืออาชีพทั้งดานวิชาชีพและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลการดําเนินงานดังนี้
4.1 สงเสริมใหพนักงานมีมีความสัมพันธที่ดีและมีการทํางานเปนทีมโดยการจัดใหมีโครงการกิจกรรม
กลุมสัมพันธนอกสถานที่
4.2 สงเสริมใหพนักงานมีการบริการที่เปนเลิศ โดยยึดหลักวิธีของชาวศูนยบริการเทคนิคการ-แพทย
คลินิก (CSC Way, Service Excellence) ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ
4.3 สงเสริมใหพนักงานเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมและสนับสนุนใหมีการเขารับ
การทดสอบ TOEIC โดยบุคลากรที่มีใบรับรองและมีคะแนนสอบผานตามเกณฑที่ทางศูนยบริการ
ฯ กําหนด จะไดรับเงินเพิ่มตามความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนรายเดือน
5. มุมมองดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการชุมชน เพื่อใหงานการเรียนการสอนได
ไดมีสถานที่ฝกปฏิบัติและดูงาน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทยและเปนหนวยงานหลักในการ
ใหบริการวิชาการชุมชนของคณะฯ ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก โดยผลการ
ดําเนินงานดังนี้
5.1 สนับสนุนการออกใหบริการวิชาการชุมชนจํานวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1/2562 ณ ทต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน มีผูรับบริการจํานวน 226 คน
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ครั้งที่ 2/2562 ณ ทต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน มีผูรับบริการจํานวน 222 คน
ครั้งที่ 3/2562 ณ อบต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม มีผูรับบริการจํานวน 229 คน
ครั้งที่ 4/2562 ณ อบต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม มีผูรบั บริการจํานวน 257 คน
ครั้งที่ 5/2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในวันเทคนิคการแพทย
ไทย มีผูรบั บริการจํานวน 112 คน
5.2 สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย โดยใหพนักงานของศูนยบริการฯการเปน
อาจารยพิเศษ และการฝกงานของนักศึกษา จํานวน 14 กระบวนวิชา แยกเปน
คลินิกเทคนิคการแพทย 3 กระบวนวิชา (506303, 505402, 503402)
คลินิกกิจกรรมบําบัด 3 กระบวนวิชา (513432, 513217, 513446)
คลินิกกายภาพบําบัด 4 กระบวนวิชา (514435, 514335, 514425, 514222)
คลินิกรังสีเทคนิค 4 กระบวนวิชา ( 515381, 515334, 515337, 515364)
5.3 สนับสนุนคณะฯ ใหเปนสถานที่ดูงานของนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันศึกษาทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนสนับสนุนการฝกงานตอนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง
5.4 จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยางเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ” ครั้งที่ 8
- การบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทยยุคใหม ครั้งที่ 5
- ระบบคุณภาพ ISO 15189/ISO 15190 จากมาตรฐานสูการปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4
5.5 การเผยแพรความรูเรื่องสุขภาพในรูปแบบแผนพับประชาสัมพันธจํานวน 26 หัวเรื่อง แยกเปน
คลินิกเทคนิคการแพทย จํานวน 12 เรื่อง คลินิกกิจ กรรมบํา บั ดจํ านวน 5 เรื่อง และคลินิ ก
กายภาพบําบัด/ธาราบําบัด จํานวน 9 เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนผูรบั บริการศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ในปงบประมาณ 2562
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ผลการดําเนินงาน
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ผลการดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
คณะเทคนิคการแพทยบริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยมีแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของขึ้น คือ
1. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่
1) สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ไดมีสวนรวมในการทํานุบาํ รุงศิลปและวัฒนธรรม ในทุกๆ
โอกาส ทัง้ โดยการดําเนินงานรวมกันภายในคณะฯ รวมกับทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการรวมกับชุมชนใน
ทองถิ่น
2) ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูทางศิลปวัฒนธรรมแกบุคลากรคณะฯ
3) กระตุนจิตสํานึกของบุคลากรใหเกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4) ดําเนินการเพื่อใหศิลปวัฒนธรรมอยางนอยประเภทใดประเภทหนึ่ง เปนเอกลักษณของคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5) ดําเนินงานตามทีผ่ บู ริหารเสนอแนะและมอบหมาย
2. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดการสารอันตราย อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการดานความปลอดภัยดานชีวภาพ การจัดการสารอันตราย การ
อนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม
2) ตรวจสอบ ควบคุมใหการบริหารจัดการเปนไปตามขอ 1 เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
3) ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาเพื่อรวมกันอนุรกั ษพลังงานและสิ่งแวดลอม
โดยในรอบป 2562 ที่ผานมาคณะกรรมการทั้งสองชุดไดดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายกิจกรรม เชน ทําบุญตักบาตรในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้าํ ฝน ทอดผาปา ถวายผากฐิน อบรม
ภาษาและวรรณกรรมลานนา รดน้ําดําหัวผูอาวุโส กิจกรรมรณรงคเพื่อการประหยัดพลังงาน โครงการจักรยานสัญจร
ยอนรอยวัฒนธรรม เปนตน

ภาพแสดงกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในปงบประมาณ 2562
 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 :
คณะเทคนิคการแพทย รวมพิธีทอดถวายผากฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2561
นําโดย ผศ.ดร.รอ.พิศักดิ์ ชินชัย
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกลุ
ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 87

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 :
โครงการ “"สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวัน
ลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย" ประจําป 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 :
โครงการจักรยานสัญจรยอนรอยวัฒนธรรมลานนา
ครั้งที่ 5” ณ อางเก็บน้ําหวยตึงเฒา จังหวัดเชียงใหม

 วันที่ 29 ธันวาคม 2561 :
พิธีทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทย
ชัยโรจน แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร 12 ชั้น

 วันที่ 12 มกราคม 2562 :
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคารของ
คณะฯ “Big Cleaning Day”
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 วันที่ 4 เมษายน 2562:
ภาควิชากายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด เขารวมกิจกรรม
รณรงคสรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูส ูงอายุ
ในวันผูสูงอายุแหงชาติและวันสงกรานต
(ปใหมเมือง) ประจําป 2562 ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส ูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)

 วันที่ 13 เมษายน 2562:
ขบวนแหพระพุทธสิหิงส เนื่องในวันสงกรานต ประจําป
2562

 วันที่ 26 เมษายน 2562 :
พิธีสรงน้ําพระพุทธรูป “พระพุทธสันติปฏิมา” และพิธี ดําหัว
อดีตคณบดี ผูบริหาร และผูอาวุโสของคณะเทคนิคการแพทย

 วันที่ 26 เมษายน 2562 :
พิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูอาวุโส
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 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 :
รวมพิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม ประจําป
2562 ณ หนวยพิธีประตูสวนดอก

 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 :
คณะเทคนิคการแพทย รวมพิธีหลอเทียนและสมโภชเทียน
พรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2562
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 :
ทําบุญและใหบริการวิชาการเนือ่ งในกิจกรรม วันเทคนิค
การแพทยไทย ประจําป 2562

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 :
โครงการสัญจร ไหวพระ ทําบุญ ถวายเทียนพรรษา
เปนพุทธบูชา ป 2562 ณ วัดพระธาตุดอยนอย
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

90 | รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. |

 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัดพิธีทําบุญภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย

 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 :
คณะเทคนิคการแพทย รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 :
โครงการอบรมการปองกันการบรรเทาอัคคีภยั และการ
รับมือสถานการณจากแผนดินไหวภายในอาคารคณะเทคนิค
การแพทย ประจําป 2562 วิทยากรโดยงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม

 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 :
โครงการสิ่งแวดลอมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ ครั้งที่ 11 ความ
รวมมือทางดานวิชาการ และวิชาชีพ ระหวางภาควิชาเทคนิค
การแพทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม (สาขางานยานยนต) กิจกรรม ใหบริการเจาะเลือด
เพื่อตรวจความสมบูรณของเลือด (CBC) ใหความรูเกี่ยวกับ
สารพิษในการทํางานเกี่ยวกับเครือ่ งยนต พรอมกับอธิบายผล
การตรวจ CBC
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 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 :
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมภาควิชารังสีเทคนิค
ประจําป 2562

 วันที่ 24 กันยายน 2562 :
กิจกรรมวันมหิดล ประจําป 2562

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม
เขารวมพิธีถวายผาพระกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2561 เพื่อนําไปทอดถวาย
พระภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โครงการ “"สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง
คณะเทคนิคการแพทย" ประจําป 2561
โครงการจักรยานสัญญจรยอนรอยวัฒนธรรมลานนา ครั้งที่ 5
พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาคณะ และงานเลี้ยงสังสรรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปใหม
ณ หองประชุม ศ.เกียรติคณ
ุ นพ. ชัยโรจน แสงอุดม ชั้น 12
พิธีทําบุญหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2561
กิจกรรมขบวนแหวันสงกรานต
รวมพิธีดําหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูอาวุโส
รวมพิธีดําหัวคณบดีคณะเทคนิคการแพทยและผูอาวุโส
เขารวมกิจกรรมวันวิสาขบูชากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม ประจําป 2562 ณ หนวยพิธีประตูสวนดอก
ทําบุญเนื่องในวันเทคนิคการแพทยไทย
โครงการ สัญจรไหวพระทําบุญถวายเทียนพรรษาเปนพุทธบูชา เนือ่ งในวันเขาพรรษา
ประจําป 2562
โครงการทําบุญภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําป 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ คณะเทคนิคการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เขารวมกิจกรรมวันมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่จัดกิจกรรม
27 ตุลาคม 2561
22 พฤศจิกายน 2561
25 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม 2561
15 มกราคม 2562
13 เมษายน 2562
27 เมษายน 2562
27 เมษายน 2562
20 พฤษภาคม 2562
8 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
12 สิงหาคม 2562
24 กันยายน 2562
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กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รณรงคการประหยัดไฟฟา และการลดใชงานลิฟท
โครงการงานตอนรับปใหม และปรับปรุงภูมิทัศนหอพักคณะเทคนิคการแพทย
ปการศึกษา 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชาเทคนิคการแพทย
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อาคารคณะฯ “Big Cleaning Day”
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการ
วันกิจกรรมบําบัดรักความสะอาด ประจําป 2562
โครงการอบรมการปองกันการบรรเทาอัคคีภยั และชวยเหลือผูป ระสบภัยภายในอาคารคณะ
เทคนิคการแพทย

วันที่จัดกิจกรรม
ตลอดปงบประมาณ 2562
9 ธันวาคม 2561
6 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
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ผลการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการองคกร
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ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และให
สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและภาควิชา
รวมทั้งไดมีการแตงตัง้ คณะ
อนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหนาทีส่ นับสนุนขอมูลและการจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเลือกใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิ ศ (EdPEx) มาเป น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น ไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษากําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดเปดโอกาสใหสถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วาจะใชแนวทาง
เกณฑ ที่ สกอ. กํ า หนดขึ้ น หรื อ ใช ร ะบบอื่ น ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ซึ่ ง ในการดํ า เนิ น การดั ง กล า วของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม นั้น คณะเทคนิ ค การแพทย ก็ ไ ด รั บ เลื อ กให เ ป น หน ว ยงานที่ ผ า นการประเมิ น เบื้ องต น
(Screening) ใหสงแบบประเมินตนเอง พรอมผลลัพธการดําเนินงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินหนวยงานตาม
แนวทาง EdPEx200 ของ สกอ.
นอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะฯ แลว การตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายใน ยังมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ที่เริ่มในปการศึกษา 2557 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร แสดงในตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตอไปนี้
หลักสูตรที่ไดรับการประเมินตรวจเยี่ยม

2557
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
สาขากายภาพบําบัด
สาขากิจกรรมบําบัด
2.34
สาขารังสีเทคนิค
2.04
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
2.27
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 2.30
3. สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (แผน ก. แผน ข.)
ก. 2.09
(ประเมินรวมตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป)
ข. 1.83
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย
2.25
5. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
6. สาขาวิชากายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย
2.67

ปการศึกษา/ คะแนนที่ไดรับ
2558 2559 2560
2.18
2.36
2.31
2.96
2.97
2.35
2.86
3.36

2561
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1.85
2.51
2.45

3.14
3.20
2.64

2.56
3.38
3.14

ผาน
ผาน
ผาน

1.74
2.58

2.03
2.12
3.25

2.82
2.73
2.09
3.12

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
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ภาพแสดงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและการประเมินสถาบัน
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพองคกรตาม
แนวทางของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การตรวจ
ประเมินคุณภาพองคกร CMU-EdPEx ประจําป
การศึกษา 2560
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
คณะผูบริหารมหาวิท ยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEX
 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
ภาควิชากายภาพบําบัด ใหการตอนรับ อนุกรรมการ
เพื่อตรวจประเมินความพรอมของสถาบันและหลักสูตร
เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณารับรองปริญญา โดยมี
ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร ประธานอนุกรรมการ
พรอมดวย อาจารยเทอดขวัญ ปลูกวงษชื่น
กภ.เพ็ญพร สําเภาแกว กภ.ธันยาภรณ อรัญวาลัย และ
ผศ.สุภาภรณ ผดุงกิจ
 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พรอมดวยผูบริหาร
ใหการตอนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตาม
ความกาวหนาหนวยงาน โครงการ EdPEx200
ผศ.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
อาจารยวรวุฒิ แจงศุภนิมิต จากบริษัท แอตตา
อุตสาหกรรม และ นางสาวศุภลักษณ โอสถานนท
เจาหนาที่ สป.อว.เพื่อลงพื้นที่ตดิ ตามความกาวหนา
พรอมรับการประเมินระดับ 300 คะแนน ในป 2563
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 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 :
คณะเทคนิคการแพทย ใหการตอนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2561 โดยสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร
ในการบริ ห ารจั ด การองค ก ร ผู บ ริ ห ารคณะเทคนิ ค การแพทย ไ ด ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล 6 ข อ ในการ
บริหารงาน ไดแก
1) หลักนิติธรรม คือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบอยางเครงครัด
ทั้งนีไ้ ดแจงกฏระเบียบใหแกบุคลากรทราบและแจงย้าํ เตือน/เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบสําคัญ กฏระเบียบใหม สิทธิ สวัสดิการ และสาระที่ควรรู ใหบุคลากรทราบอยางนอยทุก 2 ป
2) หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนแบบอยางที่ดีซึ่งกัน
และกัน ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางและไดสงเสริมผูท าํ ความดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของคณะฯ
ดานตางๆ ประชาสัมพันธผลงานของบุคลากรที่ไดรับรางวัลใหสาธารณชนทราบ และจัดงานแสดงความยินดีเปน
ประจําในวันทําบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
3) หลักความโปรงใส คือบริหารงานอยางสุจริต บริสุทธิ์ใจ มีกระบวนการใหตรวจสอบไดอยางชัดเจน โดย
บริหารงานดานงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี ที่อาศัยระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ
(Accrual Basis) สอดคลองกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวิทยาลัย
กําหนดวิธีและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ยุติธรรม เปนที่ยอมรับ โดย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกาศใหบุคลากรทราบทั่วกัน
4) หลักการมีสวนรวม คือเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และ ตัดสินใจในเรื่องตางๆ
โดยอาศัยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน โดยใหรวมวางแผน
และรวมปฏิบัตงิ านในภารกิจดานตางๆ
ไดจัดกิจกรรมผูบริหารพบบุคลากรทั้งคณะ ปละ 1 ครั้ง รวมทัง้ จัดกิจกรรมผูบริหารสัญจรพบบุคลากร ณ
ภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ เพื่อใหผูบริหารไดแจงผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบป และเปดโอกาสให
บุคลากรแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และซักถามขอของใจในเรื่องตางๆ ในรอบการบริหารนี้ไดจดั เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2561 รวมถึงไดสาํ รวจความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารโดยใชแบบประเมินผูบริหารโดยบุคลากร
ทุกระดับ ปละ 1 ครั้งในเดือนตุลาคม
ไดจัดทําแบบประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการรับรู เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของคณะฯ ซึ่งผูบ ริหารไดนํา
คานิยมดานที่พบวาบุคลากรยังใหคะแนนนอยไปจัดทํากลยุทธเพื่อสงเสริมใหเกิดผลตามคานิยมนั้นใหมากขึ้น
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 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผูบริหารพบบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 :

5) หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในหนาที่ สํานึกในความรับผิดชอบตอคณะฯ สังคม ใสใจในปญหา
กระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง ยอมรับผลดี/ผลเสียจากการตัดสินใจของตน
กิจกรรมสงเสริมเรื่องนี้ไดทาํ รวมกับการสงเสริมหลักการมีสวนรวม
6) หลักความคุมคา คือบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจาํ กัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสว นรวม โดย
รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน โดยได
แสวงหาลูทางการประหยัดพลังงาน

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสูความเปนสากล
คณะเทคนิคการแพทย ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองคกร บุคลากรและนักศึกษาใหมี
ศักยภาพที่เพียงพอพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและสากล โดยดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน 3 พันธกิจ
หลักคือการจัดการสอน วิจัย และบริการวิชาการแกชุมชน
โดยในพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ไดดําเนินการตามนโยบายใหมี
การจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของกระบวนวิชา ในทุกกระบวนวิชาอยางตอเนื่อง โดยในป
การศึกษา 2561 มีกระบวนวิชาเอกในระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภาษาอังกฤษในชั่วโมง
สอนคิดเปนรอยละ 81.94 สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
ภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความ
รวมมือทางวิชาการระหวางกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูล ดานการเสริมพลังขีดความสามารถใหแก
นักศึกษาในการกาวเปนผูน ําดานสุขภาพ
ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ
พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ และเกิดผลลัพทที่ดีดา นสุขภาพของประชากร
ในดานการวิจัย คณะไดแสวงหาและพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยผานเครือขายความรวมมือตางๆ ทั้ง
จากการขยายความรวมมือกับเครือขายที่มีอยูเดิม และการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะ
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ในกลุมประเทศอาเซียน รวมทัง้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษดานวิชาการและวิจัยจากผูเชีย่ วชาญชาวตางประเทศ
ของสถาบันที่คณะมีความรวมมืออยางสม่ําเสมอ
ในดานการบริการวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทยยังไดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
สาขาวิชาตางๆ ซึ่งเปนแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของคณะเทคนิคการแพทยในการเขาสูเวทีสากล
ในดานการบริหารจัดการ
คณะไดใหการสนับสนุนงบประมาณแกสํานักงานคณะเทคนิคการแพทยจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสํานักงานคณะ รวมถึงมีนโยบายใหมีการพัฒนาเว็บไซตของคณะ
ใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธและประสานงานกับหนวยงาน สถาบันหรือ
ผูสนใจที่เปนชาวตางชาติ

 วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พรอมดวยคณาจารย และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เดินทางรวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International
Symposium of Cancer and Inflammation & The 2nd Superscript Annual Meeting of the Section of
Tumor Pharmacology ในหั ว เรื่ อ ง "Powering the next generation targeted therapy for inflammation
and cancer" ณ The Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยได
นําเสนอผลงาน ดังนี้
 ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ นําเสนอผลงาน ในหัวขอเรื่อง " Validation of microarray for
the simultaneous detection of common alpha- and beta-thalassemia gene mutations "
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟาใส คันธวงค นําเสนอผลงาน ในหัวขอเรื่อง "Neuroinductive effects of
Gynura divaricata" หัวขอเรื่อง “PI3K/Akt signaling involved with osteoinductive effects of
Achatina fulica mucus”
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พานทอง สิงหบุตรา เมเยอรส นําเสนอผลงาน ในหัวขอเรื่อง "Percentages of
T Regulatory and T helper 17 Cells in Chronic HIV-Infected Patients Carrying Anti-nuclear
Antibodies"
 อาจารย ดร.สิงหคํา ธิมา นําเสนอผลงาน ในหัวขอเรื่อง "Development of curcumin-loaded
polymeric micelles as nanocarrier system for leukemia-targeted therapy "
 นายวรพงศ เขาดี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดี
เยี่ยม ในหัวขอเรื่อง "Cytotoxic effects of co-treatment of doxorubicin-curcumin and
idarubicin-curcumin on KG1a and EoL-1 leukemic cell lines"
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นางสาวฟา เชื้อหงษทอง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย
และ หัวขอเรื่อง "Knockout of glucosidase II beta subunit inhibits growth and metastatic
potential of non-small cell lung carcinoma cell lines"
 วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พรอมดวคณาจารย
เดินทางเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th
ASEAN Association of Schools of Medical
Technology Congress 2018 (AASMT 2018) ณ
Summit Parkview Hotel, Yangon, Myanmar

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ศิริพันธุ คงสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย ผศ.ดร.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม
และนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูแทน
คณบดี เขารวมแสดงความยินดีตอ Prof.Hector Tsang, Head of Department of Rehabilitation Sciences ใน
โอกาสครบรอบ 40 ปการสถาปนาภาควิชา และรวมงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน ในงาน 11th Pan
Pacific Conference on Rehabilitation ณ Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮองกง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ ดร.
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล จากลานนาด็อกเวลแฟร
และ Dr.Satoshi Inoue จาก Department of
Veterinary Science,The National Institute of
Infection Diseases ประเทศญี่ปุน เพื่อปรึกษาเรื่อง
การเปดใหบริการทางเลือกในการปองกันโรคพิษสุนัข
บาโดยตรวจประเมินภูมิคุมกันในคนหลังไดรับวัคซีน
โรคพิษสุนัขบาแบบชนิดปองกันและเพื่อรักษาหลังถูก
สัตวกัด ที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก
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วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ศ.ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี ฯ และ รศ.ดร.สมรรถชัย
จํานงคกิจ หัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด ใหการตอนรับ
Prof.Dr.Gosselink Professor, Department of
Rehabilitation Sciences KU Leuven University
Hospitals Leuven ประเทศเบลเยียม เนื่องในโอกาสความ
รวมมือกับภาควิชาฯ และใหเกียรติเปนวิทยากร การอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง prospective researching on
respiratory muscle training ใหกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 วันที่ 18 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก University of Medical Technology, Yangon สาธารณรั ฐแห งสหภาพเมี ย นมา และมอบทุ น การศึ ก ษา
จํานวน 500 USD เพื่อสนับสนุนการฝกอบรมทางคลินิกภายใตโครงการความรวมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3
ใหกับนักศึกษาชาวตา งประเทศ 2 ราย ไดแก Miss Kyawt Yee Mon Naing และ Miss Htet Ei Ei Win เพื่ อมา
เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย

 วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เขารวมประชุมและ
รวมพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในเครือขาย AsiaInternational Biomedical Science Consortium ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Pan-Asian
Biomedical Sciences Conference “Biomedicine in the 21st century: Insights from Asia” โดยมี รอง
ศาสตราจารย ดร.ปรียานาถ วงศจันทร รวมเปน Invited speaker สําหรับการบรรยายพิเศษดาน Clinical
translattion ในหัวขอเรื่อง " Platelet crossmatching as a tool for reducing the risks of post-transfusion
adverse effect in patients with anti-platelet antibodies" และมีคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ Furama Resort, Danang ประเทศเวียดนาม การประชุมวิชาการ Pan-Asian
Biomedical Sciences Conference เปนการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดย Asia-International Biomedical
Science Consortium ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการเพื่อสงเสริมงานวิจยั และความรวมมือในการจัดการศึกษา

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 101

ระดับบัณฑิตศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 12 แหง ในภาคพื้น Pan-Asia Region โดยมี สมาชิกจากมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั้งจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และ ฮองกง เขารวม ซึ่งจะผลัดกันเปนเจาภาพ โดยในป 2018 นี้ ถือเปนการ
จัดงานประชุมรวมกันเปนครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ดานตางๆ ไดแก Clinical Translation, Traditional Medicine, Risk Assessment, Personalized Medicine,
Medical Devices และ Bioinformatics รวมทั้ง เกิดความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหวางอาจารยและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของแตละสถาบันอยางตอเนื่อง และสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในเวทีระดับนานาชาติ

 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย นํานักศึกษากิจกรรมบําบัด จํานวน 7 ราย ที่ไดรับทุน เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy Student Exchange Program) ณ ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นรูปแบบและลักษณะการปฏิบัตงิ านทางคลินิกกิจกรรมบําบัดในประเทศญี่ปุน แลก
เปลี่ยนเรียนรูทางกิจกรรมบําบัดระหวางประเทศ รวมถึงนําไปสูการพัฒนาเครือขายทางวิชาชีพกับนานาชาติ ทัง้ ใน
ดานการศึกษาและการวิจัย ณ ศูนยบริการทางกิจกรรมบําบัดตางๆ ไดแก Hamamatsu Jujino Sono (Elderly
care), Ensyuu-Hospital, Work Center Futaba, Work Center Ookinaki (Vocational Rehabilitation), Muku
(Child care) และ Hamamatsu Rehabilitation Hospital ณ มหาวิทยาลัย Seirei Christopher University
ประเทศญี่ปุน
 วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562
ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี ใหการตอนรับ
Ma'am Patricia Pangilinan อาจารยกิจกรรมบําบัด พรอม
ดวย Miss Abby Victoria Concepcion และ Miss
Samantha Nicole T. Santiago นักศึกษากิจกรรมบําบัด
จาก Department of Occupational Therapy, College
of Allied Health Professions, Angeles University
Foundation (AUF) ประเทศฟลิปปนส ในโอกาสเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนระหวางสถาบัน
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วันที่ 15 มกราคม 2562
ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ
คณาจารยจาก Kumamoto University ประเทศญีป่ ุน
Prof.Seiji OKADA, MD, Ph.D จาก Division of
Hematopoiesis, Center for AIDS Research &
Graduate School of Medical Sciences และ
Prof.Wen-Jie Song จาก Department of Sensory and
Cognitive Physiology, Kumamoto University ประเทศ
ญี่ปุน ในโอกาสมาเยือน เพื่อสานความรวมมือทางการวิจัย
รวมกับ ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ H.E.Mr. Jacques Lapouge
พณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย เดินทางมาเยือนหนวยวิจัย PHPT ณ คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ Dean (Faculty of Health & Sport
และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ดังนี้
o Assoc/Prof. Chan Sook Chin, Dean จาก Faculty of Health & Sport Sciences, Mahsa University,
Malaysia ในโอกาสเดินทางสานความรวมมือกับสาขากายภาพบําบัด และภาควิชารังสีเทคนิค
o Tatsuya SUZUKI, MS,OT Assistant Professor และนักศึกษา Miss Misaki KUREBAYASHI, Miss
Yuuna FUJIMORI and Miss Yukie NOZU จาก School of Rehabilitation Science, Seirei
Christopher University ประเทศญี่ปุน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด ระยะเวลา 2
สัปดาห ในระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 8 มีนาคม 2562
o Miss Yvonne Maria Andersson และ Miss Elin Karin Anita Erikson นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
School of Health & Welfare, JÖNKÖPING UNIVERSITY ประเทศสวีเดน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ
ภาควิชากิจกรรมบําบัด ระยะเวลา 1 เดือน ในระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 29 มีนาคม 2562

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 103

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และนักวิจัย ใหการ
ตอนรับและรวมประชุมกับผูเชี่ยวชาญจากโครงการ PHPT โดยมี Dr. Gonzague Jourdain Dr.Nicole Ngo Dr.
Sophie Le Coeur Dr. Luc Decker Dr. Tim Cressey เพื่อนําเสนอโครงการวิจัยทีด่ าํ เนินการวิจัยอยู และโครงการ
ความรวมมือรวมกับคณะฯ พรอมทั้งหารือดานแผนงานวิจัยรวมกันในอนาคตตอไป
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวต า งประเทศจาก
Faculty of Health Sciences,
Universiti Kebangsann Malaysia
(UKM) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 3 ราย
และนั ก ศึ ก ษาจาก Diagnostic Imaging
and Radiotherapy Programme,
Universiti Kebangsann Malaysia
(UKM) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 5 ราย ในโอกาสเดินทางมาฝกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย และ
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ
อาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department
of Medical Imaging and Radiology, Shu Zen
Junior College of Medicine and
Management, Taiwan โดยมี Lecturer Ryan
Zhou วางแผนงานและเจรจาปรึกษาหารือความ
รวมมือภายใต MOU ระหวาง SZMC กับคณะฯ และ
นักศึกษา 4 ราย มาฝกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันที่ 13 สิงหาคม
2562 - 13 กันยายน 2562

ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ
ปจจุบนั คณะเทคนิคการแพทย มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองคกรตาง ๆ ในตางประเทศ ทั้ง
ในดานการเรียน การสอน และงานวิจยั ในรูปแบบของการจัดฝกอบรมคณาจารย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝก
ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ และการทําวิจัยรวมกัน โดยมีการลงนามใน
สัญญาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
โดยเฉพาะโครงการความรวมมือตอเนื่องที่
ดําเนินการรวมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ซึ่งเปนคณะผูเชี่ยวชาญสังกัด
The Institute for Research and Development (IRD) จากประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ไดรับความรวมมือผาน กรม
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ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) กระทรวง
ตางประเทศ
ทั้งนี้ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ที่ดําเนินการรวมกับสถาบันตางประเทศที่เริ่มใหม
ในปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 2 สถาบัน โดยมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและวิจยั ที่มีสถานะความรวมมือ
อยูทั้งสิ้น จํานวน 11 สถาบัน ดังตารางตอไปนี้
Memorandum of Understanding (MOU) กับสถาบันในตางประเทศที่เริ่มตนในปงบประมาณ 2560
Organization
Institution / Country

Topic

Southwest Medical
University / China

Memorandum of Understanding
30 October 2017- 5 years
between Chiang Mai University
29 October 2022
and Southwest Medical University

Faculty

Kumamoto
University / Japan

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

School of
Occupational
Therapy, Perdana
University/ Malaysia
Tzu Chi
University/Taiwan
Shu Zen Junior
College of Medicine
and
Management/Taiwan

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

Agreement
Signing

Duration Level

27 November
2017- 26
November 2022

5 years

Faculty

9 January 20188 January 2023

5 years

Faculty

25 March 201824 March 2023

5 years

University

17 May 2018 – 16 5 years
May 2023

Faculty

7 August 2018 –
6 August 2023

University

5 years
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Organization
Institution / Country

Topic

Agreement
Signing

Duration Level

Faculty of Health
Science, Osaka
Health Science
University (OHSU)/
Japan

Memorandum of Understanding
between Faculty of Associated
Medical Sciences, Chiang Mai
University and Faculty of Health
Science Osaka Health Sciences,
University JAPAN
Memorandum of Understanding
between Asia Metropolitan
University and Faculty of
Associated Medical Sciences,
Chiang Mai University.
Memorandum of Understanding
between Universiti Sains Malaysia
and Chiang Mai University.

24 June 2018 –
23 June 2023

5 years

Faculty

1 August 2018 –
31 July 2023

5 years

Faculty

11 April 2019 –
10 April 2024

5 years

University

Asia Metropolitan
University Malaysia

Universiti Sains
Malaysia Malaysia
Mahsa University
Malaysia

Memorandum of Understanding
20/ August 2019 - 5 years
between Mahsa University
19 August 2024
and Faculty of Associated Medical
Sciences, Chiang Mai University.

Faculty

กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ
ประเภท
โครงการ

วันที่เริ่มตน/สิ้นสุด

ความรวมมือ
15
ระหวางสถาบัน สิงหาคม
ตางประเทศ
2561

ชื่อ-สกุล | หนวยงานที่รวมมือ

15 ธันวาคม Professor. Dr. Rik Gosselink
2562
Department of Rehabilitation
Sciences, Faculty of
Kinesiology and
Rehabilitation Sciences,
University Hospitals Leuven,
Leuven Belgium ประเทศเบล
เยี่ยม

รายละเอียด
1. การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจยั
(research proposals) และการทํา
วิจัยรวมระหวางสถาบัน
2. รวมเขียนนิพนธตนฉบับ
(manuscripts), ใหขอเสนอแนะ
และการตรวจทานนิพนธตนฉบับ
(manuscript)
3. การบรรยายพิเศษสําหรับ
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
เรื่อง “ Prospective Researching
on the Respiratory Muscle
Training” (7-14 ธ.ค. 2561)
4. การถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูใหมผานการเปนวิทยากร
หลักในงานประชุมวิชาการของ
คณะฯ
5. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน
โครงการวิจัย ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
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ประเภท
โครงการ

วันที่เริ่มตน/สิ้นสุด

ความรวมมือ
31
ระหวางสถาบัน ตุลาคม
ตางประเทศ
2561

ชื่อ-สกุล | หนวยงานที่รวมมือ

รายละเอียด

31 สิงหาคม Professor Dr. Hong Joo Kim 1. การบรรยายพิเศษสําหรับ
2563
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
Department of Physics,
ในหัวขอเรื่อง
KyungPook National
- X-rays detection material
University
- Scintillators for medical
ประเทศเกาหลีใต
imaging
2. การแลกเปลี่ยนดานวิชาการ
ระหวางสถาบัน เรื่อง
“Development of glasses for
radiation shielding material”
3. รวมเปนที่ปรึกษาขอเสนอ
โครงการวิจัย (research
proposals) หรือโครงการ
ศึกษาวิจัย (research projects)
และนิพนธตนฉบับ (manuscripts)
ดาน radiation shielding
material และ radiation
measurement
4. รวมเปนที่ปรึกษาและเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
5. การถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูใหมผานการเปนวิทยากรงาน
ประชุมวิชาการดาน Radiation
research เพื่อใหความรูแกบุคลากร
, นักวิจัย,
นักวิชาชีพ และนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
6. รวมเปนที่ปรึกษาในโครงการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางสถาบัน

อาคันตุกะจากตางประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ และกิจกรรมความรวมมือกับสถาบันจากตางประเทศ
 วันที่ 15-18 กุมภาพันธ 2562

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับ Visiting Professor Dr. Hong Joo
Kim จาก KyungPook National
University และรศ.ดร.จักรพงษ แกวขาว
หัวหนาศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทาง
เทคโนโลยีแกวเเละวัสดุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสมาเยือนที่คณะฯ เพื่อประชุมความรวมมือ
ทางดานวิชาการและการศึกษาวิจัย และบรรยายพิเศษ

รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. | 107

 วันที่ 7-8 มีนาคม 2562

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับคณาจารยและนักศึกษากิจกรรมบําบัด
จาก School of Occupational Therapy,
Perdana University, Malaysia ในโอกาสมา
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด
 วันที่ 14 มีนาคม 2562

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับจารยและนักศึกษาจาก Osaka Health
Science University ประเทศญี่ปุน จํานวน 9
ราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันที่
14-19 มีนาคม 2562
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิรกิ ุล
รองคณบดี ใหการตอนรับอาจารยและ
นักศึกษาจาก Utah State University,
U.S.A. เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน คณะเทคนิค
การแพทย

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562:

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ให
การตอนรับอาจารยและนักศึกษา
จาก The Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong
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 วันที่ 31 – 1 มิถุนายน 2562 : ผศ.ดร.ธนวรรรณ สําลีรัตน คารราเวย ภาควิชาเทคนิคการแพทย ไดรับเชิญจาก

บริษัท คิวไบโอซายด จากัด เพือ่ ไปเปนวิทยากรในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Q1 review - Scaling up HIV VL in
Myanmar” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยบรรยายในหัวขอ “Education sharing
: Thai National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and HIV Drug resistance testing” ณ โรงแรมแพน
แปซิฟค เมืองยางกุง ประเทศพมา

 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย ใหการตอนรับ Mr.Denis (D.J.) Tuttle

OTR/L. นักกิจกรรมบําบัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
Occupational Therapy: United States Perspective
 วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับ Professor Dr. Jianming Xu
จาก Southwest Medical University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรวม
หารือดานความรวมมือทางการวิจัย
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และคณาจารยภาควิชารังสีเทคนิค เขารวมรับฟงและ

ใหขอเสนอแนะ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences
จํานวน 3 ราย ทีไ่ ดเขารับการฝกประสบการณ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
Diagnostic Imaging and Radiotherapy Programme จํานวน 5 ราย จาก Universiti Kebangsann
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย ที่ไดเขารับการฝกประสบการณ ณ ภาครังสีเทคนิค ภายใตโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ซึ่งมีกําหนดเขารับการฝกอบรมตั้งแตวนั ที่ 1 - 26 กรกฎาคม
2562 ไดนําเสนอ Summary of training

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุชาติ โกทันน และ รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ ภาควิชารังสีเทคนิค และ MS.Khin

Thandar นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเชิญเปนวิทยากรงานประชุม
วิชาการ Continuing Medical Imaging Technology Education:Knowledge update in radiologic
technology จัดขึน้ โดย Myanmar Society of Medical Radiation Tecnologist ณ กรุงยางกุง ประเทศพมา
โดยมีรายละเอียดของหัวขอที่บรรยายดังนี้
- Magnetic resonance spectroscopy and its applications โดย รศ.ดร.สุชาติ โกทันย
- Low dose radiation :Risk or Not โดย รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
- Determination of fat content by magnetic resonance imaging and magnetic resonance
spectroscopy โดย MS.Khin Thandar
 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 :

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการ
ตอนรับอาคันตุกะ Professor Jyh-Myng
Zen จาก Department of Chemistry,
National Chung Hsing University,
Taichung, Taiwan
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 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 :

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และ
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ ผูอํานวยการศูนยวิจัย
เทคโนโลยีชีวการแพทย ใหการตอนรับ
Professor Dr. Seiji Okada จาก Center
for AIDS Research, Kumamoto University
ประเทศญี่ปุน ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อ
รวมประชุมวางแผนงานและปรึกษาหารือ
ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร Double degree
 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 :
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ
Associate Professor Dr. Ling-Yi Lin และ
Dr. Cheng-Feng Lin from Institute of
Allied Health Sciences, College of
Medicine, National Cheng Kung
University, Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน
เพื่อรวมประชุมวางแผนงานและปรึกษาหารือ
ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการ
วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร และการพัฒนางานการศึกษาวิจัยรวมกัน
วันที่ 18 กันยายน 2562 :
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ
Professor Masanori Kameoka, Ph.D. จาก
Faculty of Health Sciences, School of
Medicine, Kobe University ประเทศญี่ปุน
ในโอกาสมาเยือนและรวมประชุมพบปะ
วางแผนงานและเจรจาปรึกษาหารือภายใต
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย
รวมถึงการปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา/บุคลากร และการพัฒนางานการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางสถาบัน
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วันที่ 26- 30 กันยายน 2562 :
อาจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ ภาควิชากิจกรรมบําบัด ไดรับ
เชิญจาก Graduate School of Human Health Sciences,
Department of Occupational Therapy, Tokyo
Metropolitan University (TMU) ประเทศญี่ปนุ วิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Life Skills Development for
Students in Northern Thailand Area : Lesson
Learned in OT” ซึ่งเปนโครงการเชิญ Visiting Lecturer
จากตางประเทศ เพื่อรวมกิจกรรมวิชาการและบรรยายพิเศษแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโท สาขากิจกรรมบําบัด ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว Tokyo Metropolitan University (TMU) ประเทศ
ญี่ปุน
นอกจากนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคนิคการแพทยไดลงนามความรวมมือเพิ่มเติมกับสถาบัน
ภายในประเทศ จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัย /
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

รพ.ธัญญารักษ
เชียงใหม

บันทึกขอตกลง

วัน เดือน ป

ขอตกลงความรวมมือ โครงการ
Innovation Hub-Ageing Society เพื่อ
สรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑดาน Diagnostic
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อ
รวมมือทางวิชาการและการวิจยั ดานการ
ดูแลผูต ิดยาและสารเสพติด เพื่อการตรวจ
วินิจฉัย การบําบัดรักษาและการฟน ฟู
สมรรถภาพ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
เปนแนวทางในการดําเนินงาน การ
สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ บุคลากร
สถานที่ และการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก

12 ธันวาคม 2560 –
11 ธันวาคม 2563

25 กันยายน 2562 24 กันยายน 2567

ระยะ
ขอตกลงระดับ
เวลา
3 ป มหาวิทยาลัย

5 ป

ระดับคณะฯ

วันที่ 25 กันยายน 2562:
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และ รศ.ดร.อาทิตย
พวงมะลิ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมพิธี
ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง รพ.
ธัญญารักษเชียงใหม กับ คณะเทคนิคการแพทย ณ หอง
ประชุมเก็ดถะหวา อาคารอํานวยการ รพ.ธัญญารักษ
เชียงใหม จ.เชียงใหม
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 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี พรอมดวย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผูอํานวยการ
ศูนยบริการฯ รวมกับ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล องคกรชวยเหลือสัตวลานนาด็อกเวลแฟร และ Dr.Satoshi
Inoue จากหองปฏิบัติการโรคติดตอจากสัตวสูคน สถาบันโรคติดตอแหงประเทศญี่ปุน (National Institute of
Infectious Disease) รวมแถลงขาวการเปดใหบริการทางเลือกในการปองกันโรคพิษสุนัขบาโดยตรวจประเมิน
ภูมิคุมกันในคนหลังไดรบั วัคซีนโรคพิษสุนัขบาแบบชนิดปองกันและเพื่อรักษาหลังถูกสัตวกัด ของศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก ในการแถลงขาวสื่อมวลชนประจําสัปดาหจังหวัดเชียงใหม โดยมี นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการแถลงขาว ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 :
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีฯ ใหการตอนรับ ผศ.มัท
นา อังศุไพศาล ผูชวยคณบดีฝายจัดการทรัพยสินและหา
รายได คณะสหเวชศาสตร มหาวิ ทยาลัย นเรศวร และ
คณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนยบริการฯ
เทคนิคการแพทยคลินิก โดยมี ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ผูอํานวยการศูนยบริการฯ เปนผูนําเยี่ยมชม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 :
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีฯ และ รศ.ดร.
สุชาติ โกทันย หัวหนาภาควิชารังสีเทคนิค
ใหการตอนรับผูบริหารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ระบบวารสาร Journal of Associated Medical
Sciences.
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ผลการดําเนินงานดานการมุงเนนบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับคณะ
และในระดับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเอง
เพื่อเปนการเสริมสรางคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2561 ที่ผานมามีการจัดทําแผนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใชสนับสนุนการบริหารอัตรากําลังสายวิชาการใหเปนไปตาม
เกณฑคณ
ุ ภาพในมิติตางๆ ซึ่งผูบริหารไดมีการสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในดานตางๆ ไปถึงบุคลากรผาน
ชองทางและกิจกรรมตางๆ อยางสม่าํ เสมอ อาทิ การจัดประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร การจัดทําสายตรงคณบดี
และผูบ ริหารรายบุคคล จุลสารออนไลน “สื่อสารบานสีน้ําเงิน” เปนตน
ผลการสํารวจความสุขของบุคลากรป 2561 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมจํานวน
ผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด 87 ราย ขอมูลสมบูรณ 76 ราย ไมสมบูรณ 11 ราย สํารวจขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
– 15 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้




ในภาพรวมบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มีคะแนนความสุขในภาพรวมเทากับ 64.50 (มีความสุขระดับ
HAPPY)
ปจจัยที่สง ผลตอความผูกพันของบุคลากร ไดคะแนนสูงสูด ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ในระดับ
คะแนน 4.30
ภาวะผูน ําของผูบ ริหาร ไดคะแนนสูงสูด ดานผูนาํ ระดับสูงสามารถบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรไดอยางดี ในรับคะแนน 3.76

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทยยังมีระบบและกลไกใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองคความรูที่จัดขึ้นโดยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
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ทุนการศึกษา วิจัยหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2561 มี
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา อบรมกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมดกวา 240 คน

ภาพกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 :
คณะกรรมการสรางเสริมความสุขและสุขภาวะ คณะ
เทคนิคการแพทย จัดกิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่
ประกอบดวย คัพเคก บารธัญพืช ภายใตโครงการ
เทคนิคการแพทยสรางสุขแกบุคลากร วิทยากรโดย ผศ.
สุพจน เอื้ออภิสิทธิ์วงศ ณ ศูนย OTTC ชั้น 3 อาคาร 1
 วันที่ 16 มกราคม 2562 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย จัด
กิจกรรม Lunch seminar ครั้งที่ 3 ในหัวขอเรื่อง CMU
- EdPEx โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒน
เจริญ รองคณบดีฝา ยแผนงานและคุณภาพการศึกษาฯ

 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 :
โครงการผูบ ริหารสัญจร ประจําป 2562 ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด

 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 :
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
เรื่อง นวัตกรรมในงานฟนฟู วิทยากรโดย
คุณณรงครตั น สวัสติกานนท นักกายภาพบําบัดชํานาญ
การ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 :
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
เรื่อง "Effective Communication" วิทยากรโดย คุณ
Vessal Meani ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น Education in
Childhood จากประเทศกรีซ ใหแก

 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562:
ภาควิชาเทคนิคการแพทย จัดการบรรยายพิ เศษ ใน
หั ว ข อ เรื่ อ ง "Considering the interface between
humans and environment: the example of
Ebola" วิทยากรโดย Eric Leroy, DVM, PhD Member
of the French National Academy of Medicine,
Senior scientist, IRD research unit " MIVEGEC"
French National Research Institute for
Sustainable Development Montpellier ป ร ะ เ ท ศ
ฝรั่งเศส
 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562:
โครงการผูบริหารสัญจร ประจําป 2562 ภาควิชารังสี
เทคนิค

 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 :
คณะเทคนิคการแพทย จัดกิจกรรมกิจกรรมเดินศึกษา
ธรรมชาติ ผ าลาด - Nature Trail "PHALAD" ภายใต
โครงการเทคนิคการแพทยสรางสุขแกบุคลากร ณ วัดผา
ลาด

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 :
ศูนยบ ริก ารฯ จั ด Lunch Meeting เรื่ อ งการบริ ห าร
ความเสี่ย งของหอ งปฏิ บั ติก ารทางการแพทย เพื่อ ให
หนวยหองปฏิบัติการไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงได
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 15189
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 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 :
โครงการผู บ ริ ห ารสั ญ จร ประจํ า ป 2562 ภาควิ ช า
เทคนิคการแพทย

 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 :
โครงการผูบริหารสัญ จร ประจําป 2562 ศูนยบริการ
เทคนิคการแพทยคลินิก

 วันที่ 6 มีนาคม 2562:
โครงการผู บ ริ ห ารสั ญ จร ประจํ า ป 2562 ภาควิ ช า
กายภาพบําบัด

 วันที่ 20 มีนาคม 2562 :
ภาควิชากิจกรรมบําบัด จัด Lunch seminar ครั้งที่ 5
เรื่อง ระเบียบการเบิกจายเงินการคลัง/พัสดุ
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 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม ประจํ า ป 2562 ในหั ว ขอ เรื่ อง คณะเทคนิ คการแพทย ในยุ คที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง :
Disruption โดยมี รศ. ดร.ประโยชน อุน จะนํา ผูอํานวยการศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม "หริภุญ ไชย"
จั ง หวั ด ลํ า พู น ให ก ารต อ นรั บ และได รั บ เกี ย รติ จ าก ศ. ดร.นพ.พงษ รั ก ษ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และประธานคณะกรรมการอํานวยการคณะเทคนิคการแพทย บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทาง
มหาวิทยาลัยและการทํางานในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม "หริ
ภุญไชย" จังหวัดลําพูน
 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 :ภาควิชา
กายภาพบําบัด จัดสัมมนาภาควิชา
กายภาพบําบัด ประจําป 2562 เพื่อ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เพื่อให
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ณ สวนสวรรค
รีสอรท ตําบลแมแรม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
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 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 : ภาควิชาเทคนิคการแพทย จัดสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย ประจําป 2562
เพื่อจัดทํา SWOT แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิตภายใตมาตรฐานและเกณฑที่กําหนดขึ้นจากองคภายนอก เพื่อใหเกิดการจัดการในดานตางๆ
2563 ณ Flora Creek อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
 วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562
ภาควิ ช ารั ง สี เทคนิ ค จั ดสั ม มนา
ประจําป 2562 แผนกลยุทธและ
แผนปฏิ บั ติ การ เพื่ อ ให ทราบถึ ง
ป ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ณ
ระยองรีสอรท อําเภอเพ ระยอง

 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to recruit/manage/
retrain/develop human resources to achieve institutional goals" วิทยากรโดย คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ
อดีตกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคนิคการแพทย และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
 วั น ที่ 20 มิ ถุ น า ย น – 12 ก ร ก ฏ า ค ม 2562
สํ า นั ก งานคณะเทคนิ ค การแพทย จั ด โครงการ
พั ฒ นาการสนทนาภาษาอั งกฤษสํ าหรั บบุ คลากร
สํ า นั ก งานฯ สามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษกั บ
นักศึกษาและผูมาติดตอที่เปนชาวตางชาติไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง
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วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผูบริหารคณะเทคนิคการแพทย เขารวมการสัมมนาผูบริหาร ประจําป 2562 เรื่อง "กาว
อยางไรในโลก Disruptive" โดยคุณสุทธิชัย หยุน ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง "โลกปวน" และ ศาสตราจารยคลินิก เกียรติ
คุณ นายแพทยอุดม คชิน ทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมเสวนา เรื่อง “มหาวิท ยาลัยกั บการ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมเดอะ ริเวอรรี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณาจารยและบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค Lunch seminar ของภาควิชาฯ ในหัวขอ
เ รื่ อ ง " How to Regulate White Adipocyte Hypertrophy?" วิ ท ย า ก ร โ ดย Professor Jie Pan, Visiting
Professor ของภาควิ ช ารั ง สี เ ทคนิ ค จาก College of Life Sciences, Shandong Normal University, China
(MD. PhD.) ณ หองประชุมภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 อาจารย ดร.พลรัตน พันธุแพ เขาฝกทักษะงานทางหองฏิบัติการวัณโรค โดยมี หญิง
ผลิน กมลวัทน ผูอํานวยการสํานักวัณโรค กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอาจารย สายใจ สมิทธิการ
หัวหนา /ผูจัดการหองปฏิบัติการวัณโรค ใหคําแนะนํา ในการฝกทั กษะ ณ ห องปฏิบัติการอ างอิงชัน สู ตรวัณโรค
แหงชาติ สํานักวัณโรค กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ ประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด บรรยายพิเศษ ในหัวขอ
เรื่อง Occupation-based Practice (OBP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทางกิจกรรมบําบัด แกคณาจายและ
บุคลากรภาควิชาฯ
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สุช าติ เกี ยรติ วัฒนเจริญ
และ อาจารย ดร.ศิริประภา แกวแจง เขารวมประชุมวิชาการ ในงาน
" The 2 nd Materials Research Society of Thailand
International Conference (MRS-Thailand 2019)" และนําเสนอ
ผลงา น วิ ช า กา ร ใน หั วข อ เรื่ อ ง A study of X-ray Radiation
Shielding Properties of Bricks Contained Barium Sulfate และ
Study on Radiation Shielding Properties of Glass Samples
Doped with Holmium ณ โรงแรม เดอะซายน พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทําสื่อการสอนออนไลน และการจัดการสอนการสอบ
รูปแบบใหมที่สอดคลองกับทักษะศตวรรษที่ 21" วิทยากรโดย อ.ดร.อานันท สีหพิทักษเกียรติ รองผูอํานวยการ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “การทวนสอบระดั บกระบวนวิช าและระดับ หลัก สู ต ร”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มช.
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 วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สํานักงานเลขานุการ รวมกับศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จัดงานวันมหกรรม
คุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 6 ไดรับเกียรติจาก ดร.สลักจิต ชุติพงษวิเวท นายกสามาคมเทคนิคการแพทยแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั มภฯ นักวิทยาศาสตร ทรงคุณวุฒิ ที่ ปรึ กษากรมวิท ยาศาสตรการแพทย อดี ตที่
ปรึกษาระดับกระทรวงดานคุมครองผูบริโ ภค สาขาสุขภาพ มาบรรยายในเรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจั ย
(Routine to Research): R to R ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 วัน ที่ 8 สิงหาคม 2562 บรรยายพิเศษ เรื่องระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และ ระบบแผนงานเพื่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ระยะ 10 ป โดย คุณอนันต เดชพรม
และทีมงาน กองแผนงาน

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาควิชารังสีเทคนิค จัด Lunch Seminar ใน
หัวขอเรื่อง Opportunity of Outside US
Researchers to Apply for a US Grant
วิทยากรโดย รศ.ดร.นภาภรณ ไศละสูต จาก
University of Hawaii at Manoa, USA.
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 วันที่ 9 กันยายน 2562 ภาควิชาเทคนิคการแพทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Genomics Thailand:
Application in Infectious Disease Control” ใหกับบุคลากรในภาควิชา โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ
รอง ผอ. สวทช. เปนวิทยากร

 วันที่ 11 กันยายน 2562 ภาควิชากายภาพบําบัด จัดบรรยาย PT PhD. seminar ในหัวขอเรื่อง "Innovation in
Geriatric and Neurological Rehabilitation" วิทยากรโดย Dr. Bala S Rajaratnam (Manager
Physiotherapy & Project, Nanyang Polytechnic, School of Health Sciences Adjunct Professor,
Universiti Kembangsaan Malaysia, Physiotherapy)

 วั น ที่ 21 กั น ยายน 2561 เพื่ อ เป น การขอบคุ ณ และให ค วามสํ า คั ญ แก บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ จ นครบเวลา

เกษีย ณอายุราชการ คณะเทคนิ คการแพทย ได จัด งานแสดงมุ ทิต าจิ ต บุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ ราชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2562
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อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สรางความรวมมือ
วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู หรืออื่นๆ
ชื่อ – สกุล
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
ผศ.ดร.พานทอง สิงหบุตรา
ผศ.ดร.ฟาใส คันธวงค
อ.ดร.สิงหคาํ ธิมา

อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกลุ
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

รศ.ดร.จงจินตน รัตนาภินันทชัย
ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส

ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ

ผศ.ดร.ธนวรรณ คารราเวย

กิจกรรม
นํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ความดูแลไปนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุม "2018
International Symposium of
Cancer and Inflammation &
The 2nd Annual Meeting of
the Section of Tumor
Pharmacology in Sichuan
Pharmacology Association"
งานประชุม The 18th Annual
Meeting and 2018 TAMRT
International Forum
การประชุมวิชาการและรวมพิธลี ง
นามขอตกลงความรวมมือภายใต
บันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในเครือขาย AsiaInternational Biomedical
Science Consortium ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ PanAsian Biomedical Sciences
Conference 2018
นําเสนอผลงานวิชาการและเขารวม
ประชุม WCPT Congress 2019
นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Cytotoxicity of Thunbergia
Laurifolia leaf extract on an
acute myeloid leukemia cell
line, U937 ในการประชุม The
4th Pan-Asian Biomedical
Science Conference
การอบรมเรื่อง"การกระตุน
พัฒนาการดวยวิธบี ูรณาการ
ประสาทความรูส ึก" สําหรับ
ผูปกครอง คุณครู และผูด ูแลเด็กทีม่ ี
ปญหาทางดานพัฒนาการเบื้องตน
ประชุมวิชาการเรื่อง HIV
Scientific Exchange: The Road
to 90:90:90 in Asia และเปน
วิทยากรบรรยาย เรื่อง The
Challenges and HIV situation
in Thailand

วัน เดือน ป
02-พ.ย.-256104-พ.ย.-2561

สถานที่
The Southwest Medical
University เมือง Luzhou
มลฑล Sichuan สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

03-พ.ย.-2561
03-พ.ย.-2561

สาธาณรัฐจีน (ประเทศไตหวัน)

04-ธ.ค.-2561
08-ธ.ค.-2561

The Furama Resort Danang
กรุงดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

04-พ.ค.-2562
09-พ.ค.-2562
05-ธ.ค.-2561
07-ธ.ค.-2561

เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

06-ต.ค.-2561
06-ต.ค.-2561

คลินิกกิจกรรมบําบัดสงเสริม
และกระตุนพัฒนาการ บริค
บลอสซัม่ คิดสเวียงจันทน เมือง
เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ โรงแรม JW Marriott
South Beach Hotel ประเทศ
สิงคโปร

07-ธ.ค.-2561
07-ธ.ค.-2561

ณ Furama Resort Danang
กรุงดานัง ประเทศเวียดนาม
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ชื่อ – สกุล
อ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค

รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา

อ.ดร.สิงหคาํ ธิมา

ผศ.ดร.ปยะวรรณ บุญโพธิ์
อ.ดร.รุจิเรข ไชยวงษา
รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกลุ
ผศ.ดร.บดินทร บุตรอินทร
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
อ.ดร.เฉลิมชัย ปละพงค

อาจารยหทัยชนก อภิโกมลกร
ผศ.ดร.ณฐารินทร บุญทา

กิจกรรม
นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
Enhanced Neuroactive and
neuroprotective activities in
neuronal cells using
assembled iron-Tannic
complexes as autophagy
enhancer ในการประชุมวิชาการ
the 9th Asian Biological
Inorganic Chemistry (AsBIC)
รับฟงการนําเสนอโครงรางการวิจยั
ของ นางสาวฟา เชื้อหงษทอง
นักศึกษาโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก และรวมพบปะ
Prof. Dr. Cory Berkland อาจารย
ที่ปรึกษาตางประเทศ
ปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยรุนใหม สกว.
ประจําป 2561 เรื่อง
"Nanodelivery system
devolopment for antileukemic drugs to improve
the cytotoxic activity on KG1
and KG1a leukemic stem cell
lines" และรวมพบปะ Prof. Dr.
Cory Berkland อาจารยที่ปรึกษา
ตางประเทศเพื่อรวมหารือถึงแนว
ทางการทําวิจัยในอนาคต
เขารวมงานประชุมวิชาการ The
4th ASEAN Association of
Schools of Medical
Technology (AASMT) Congress

วัน เดือน ป
08-ธ.ค.-2561
15-ธ.ค.-2561

สถานที่
สาธารณรัฐสิงคโปร

08-พ.ค.-2562
21-พ.ค.-2562

Department of
Pharmaceutical Chemistry,
School of Pharmacy,
University of Kansas,
Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

08-พ.ค.-2562
02-ส.ค.-2562

The school of Pharmacy,
The University of Kansas,
Lawrence, Kansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

08-พ.ย.-2561
11-พ.ย.-2561

Summit Parkview Hotel,
Yangon สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา

ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับงานวิจัยและสรางความ
รวมมือทางวิชาการกับ School of
Southwest of Phamacy,
Southwest Medical University
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษและรวม
หารือถึงแนวทางในการทําวิจัย
ลาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาทางกายภาพบําบัด

08-ส.ค.-2562
13-ส.ค.-2562

School of Southwest of
Phamacy, Southwest
Medical University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

11-ม.ค.-2562
12-ม.ค.-2562
12-ก.พ.-2562

Osaka Health Science
University ประเทศญี่ปุน
ณ Department of Physical
Therapy, College of
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ชื่อ – สกุล

ผศ.ประพัณฐ หลวงสุข

อาจารยอารยา ญาณกาย

อ.ดร.วิธดิ า เหลาผจญ
ผศ.ดร.สุพรรษา ปาตะ

ผศ.ดร.จนัญญา ทิพยพยอม
นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล
ผศ.ดร.ศิริพันธุ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
ผศ.ดร.อุษณีย อนุกูล

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ
ผศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหนอย
ผศ.ดร.สุจติ รพร เลอศิลป

กิจกรรม

การประชุมวิชาการ "One Health
Academic Challenges :
Preparing today's workforce to
combat tomorrow's infectious
diseases"
ดูแลนักศึกษาในโครงการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวาง
ประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
ระดับปริญญาตรี (Student
exchange program for
physical therapy students at
the undergraduate level in
Malaysia)
งานประชุมวิชาการ “5th
International Conference of
translational medicine on
pathogenesis and therapy of
immunomediated diseases”
ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของ
ภาควิชากิจกรรมบําบัดไปเปน
Organizing Committee ในการ
ประชุมทางวิชาการ the 11th
Pan-Pacific Conference on
Rehabilitation
การประชุมวิชาการ " the IDOH
symposium" และรวมเปน
วิทยากรบรรยายใหแกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาคอรส
the IDOH EMJMD
เขารวมการประชุม ASEAN DxD
Initiative SPP Proposal Review
Meeting
การประชุมวิชาการ The
International symposium "The
Support for Gender and
Vulnerability of the Aging
Society"

วัน เดือน ป

12-พ.ย.-2561
15-พ.ย.-2561

สถานที่
Medicine, National Taiwan
University, Taipae, Taiwan
สาธารณรัฐจีน (ประเทศไตหวัน)
Hanoi Medical University
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

16-ก.ย.-2562
20-ก.ย.-2562

Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), School of
Rehabilitation Sciences,
Kuala Lumpur, สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

16-พ.ค.-2562
18-พ.ค.-2562

เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

17-พ.ย.-2561
18-พ.ย.-2561

Hong Kong Polytechnic เขต
บริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

17-พ.ย.-2561
24-พ.ย.-2561

Université de Tours –
Faculty of Pharmacy,
Tours, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

19-ก.ย.-2562
20-ก.ย.-2562

สาธารณรัฐสิงคโปร

19-มี.ค.-2562
26-มี.ค.-2562

Kobe University เมืองโกเบ
ประเทศญี่ปุน
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ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.มุจลินทร ประสานณรงค

กิจกรรม
งานประชุมวิชาการ "The 2018
C3Bird Training Course in
Infectious Disease for Thai
Researchers"
นําเสนอผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ
ปริญญาเอกในหัวขอ Physical
and Cognitive Activities :
Potential Factors Associated
with Mild Cognitive
Impairment among Older
People in a Rural Thai
Communicaty ในการประชุม the
9th Malaysian Conference on
Healthy Aging, Aging Health
and Community
ปฏิบัติงานสอนในโครงการ
ERASMUS + Staff Mobility for
Teaching

วัน เดือน ป
23-ธ.ค.-2561
05-ม.ค.-2562

สถานที่
Seoul National University
and Hospital สาธารณรัฐ
เกาหลี

24-ก.ค.-2562
26-ก.ค.-2562

เมืองกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

25-มี.ค.-2562
12-เม.ย.-2562

ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ

ปฏิบัติงานสอนในโครงการ
ERASMUS + Staff Mobility for
Teaching

25-มี.ค.-2562
12-เม.ย.-2562

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ

ติดตามความกาวหนาการทํางาน
วิจัยในตางประเทศของ นางสาวนุช
จิรา ตาเขียว นักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 17
และวางแผนงานวิจัยรวมกับ
Professor Dr.Seiji OKADA
อาจารยที่ปรึกษาตางประเทศ
เปนวิทยากรบรรยายในงานประชุม
วิชาการ The 10th Malaysian
Symposium of Biomedical
Science 2019 (10th
MYSYMBIOS)
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษและรวม
กิจกรรมทางวิชาการ The
Graduate School in Human
Health Sciences and the
Faculty of Health Sciences of

25-มี.ค.-2562
30-มี.ค.-2562

Department of
Rehabilitation,School of
Health & Welfare,
Jonkoping University
ราชอาณาจักรสวีเดน
Department of
Rehabilitation,School of
Health & Welfare,
Jonkoping University
ราชอาณาจักรสวีเดน
Kumamoto University
ประเทศญี่ปุน

ผศ.ดร.จิรนันท กริฟฟทส

รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

อาจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ

26-เม.ย.-2562
28-เม.ย.-2562

School of Health Sciences,
Universiti Sains Malaysia.
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

26-ก.ย.-2562
30-ก.ย.-2562

The Graduate School in
Human Health Sciences
and the Faculty of Health
Sciences of Tokyo
Metropolitan University
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ชื่อ – สกุล

วัน เดือน ป

สถานที่
(TMU) กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน

รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย

การประชุม Continiung Medical 27-ก.ค.-2562
Imaging Technology Education 27-ก.ค.-2562

รศ.ดร.ธัญลักษณ ศรีบญ
ุ เรือง

การฝกอบรมและดูงานเกี่ยวกับ
musculoskeletal assessment
ในผูปวยโรคฮีโมฟเลีย
การแขงขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศ
แหงโลก ประจําป 2561 (2018
IWF World Championships)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"Implementation of Nagoya
Protocol"
การประชุมวิชาการ "Roche
Efficiency Day (RED) 2018"

27-ต.ค.-2561
10-พ.ย.-2561

The Myanmar Medical in
Yangon. สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
เมืองโทรอนโต ประเทศ
แคนาดา

27-ต.ค.-2561
11-พ.ย.-2561

เมือง Ashgabat,
Turkmenistan

28-พ.ย.-2561
29-พ.ย.-2561
30-พ.ย.-2561
01-ธ.ค.-2561

The Lao Hotel นครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง"
Education sharing : Thai
National Guidelines on
HIV/AIDS Treatment and HIV
Drug resistance testing" ในการ
ประชุมวิชาการ Q1 review Scaling up HIV VL in Myamar
นําเสนอผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ
ปริญญาเอกในหัวขอ A
COMBINATION OF PHYSICAL
MOVENMENT AND
MULTIFACETED COGNITIVE
RAINING TO ENHANCE
ATTENTION AND RECALL
MEMORY IN OLDER PEOPLE
WITH MILD NEUROCOGNITIVE
DISORDER IN A RURAL
COMMUNITY. ในการประชุม
IPA/SEPG 2019 Joint
International Congress

31-พ.ค.-2562
31-พ.ค.-2562

โรงแรมแพน แปซิฟค เมืองยาง
กุง สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

31-ส.ค.-2562
03-ก.ย.-2562

Santiago de Compostela
ราชอาณาจักรสเปน

ผศ.สุวิทย อริยชัยกุล
ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส
ผศ.ประพัณฐ หลวงสุข
ผศ.ดร.ธนวรรณ คารราเวย

ผศ.ดร.จิรนันท กริฟฟทส

กิจกรรม
Tokyo Metropolitan University
(TMU)

128 | รายงานประจําป 2562 คณะเทคนิคการแพทย มช. |

ผลการดําเนินงานดานศิษยเกาสัมพันธ
คณะเทคนิคการแพทยมีการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกาของคณะฯ เปนประจํา โดยมีคณะกรรมการศิษย
เกาสัมพันธที่มผี ูชวยคณบดีฝา ยศิษยเกาสัมพันธและองคกรสัมพันธเปนประธานฯ ทั้งนี้คณะกรรมการฯประกอบดวย
ศิษยเกาที่ทํางานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทั้งในรูปแบบของการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางคณะฯ กับศิษยเกา และกิจกรรมเสริมสรางความรูพัฒนาวิชาการแกศิษยเกา โดยคณะฯ ไดสงเสริมสนับสนุน
ทุนและงบประมาณบางสวนใหศิษยเกาไดมีโอกาสเขารวมการประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ ที่คณะ
จัดขึ้น
กิจกรรมรวมกับศิษยเกาที่คณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธและกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ จัดขึ้นในรอบป
งบประมาณ 2562 ไดแก
 จัดทําจุลสารศิษยเกาสัมพันธ จํานวน 4 ฉบับ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง เขื่อนแกว ไดมอบทุนการศึกษาใหคณะเทคนิคการแพทย จํานวน
10,000 บาท และจะมอบตอเนือ่ งเปนเวลา 4 ป
 ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส
3411036 บริจาคเงินจํานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
 ศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 14.....บริจาคเงินจํานวน 20,000 บาท เพือ่
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ วันที่ 13 กันยายน 2562
 ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 33........ บริจาคเงินจํานวน
34,500 บาท เพื่อบริจาคซื้อจักรยานยนตใหคณะฯ วันที่ 13 กันยายน 2562
 รวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในงานจบการศึกษา อําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา

ภาพบัณฑิตและศิษยเกา มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ และภาพกิจกรรมของ
สมาคมศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย รหัส 3411036
บริจาคเงินจํานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคณะฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการตอนรับ
คุณสุทธิดา เหลาฤชุพงศ ศิษยเกาสาขากายภาพ
บําบัด รุนที่ 4 รหัส 30 บริจาคเงิน จํานวน
2,000.-บาท และผาพันคอ จํานวน 200 ผืน เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ
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 วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ใหการต อนรับ
และรั บ มอบ เครื่ อ ง Ranger Pool Lift มู ล ค า
392,400 บาท จากคุณเฉลิม คุณจําเนียร ไชยยศ
ม อ บ ใ ห ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใชประโยชนในคลิ นิก
กายภาพบํ า บั ด และธาราบํ า บั ด ศู น ย บ ริ ก าร
เทคนิคการแพยคลินิก
วันที่ 13 กันยายน 2562
สมาคมศิษยเกา คณะเทคนิ คการแพทย รวมกั บ
คณะเทคนิ ค การแพทย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
บริจาคเครื่องผนึกสายถุงเลือดแบบมือกือ จํานวน
1 เครื่ อ ง ให ง านธนาคารเลื อ ด โรงพยาบาล
มหาราชนครเชี ย งใหม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 13 กันยายน 2562
ศิ ษ ย เ ก า คณะเทคนิ ค การแพทย รหั ส 14....
บริ จ าคเงิ น จํ า นวน 20,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมพัฒนาคณะฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562
ศิ ษ ย เ ก า คณะเทคนิ ค การแพทย รหั ส 33....
บริ จ าคเงิ น จํ า นวน 34,500 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมพัฒนาคณะฯ
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ศิษยเกาไดรับรางวัล ประจําปงบประมาณ 2562
ชื่อ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง เขื่อนแกว รหัส
ประจําตัวนักศึกษา 2611041

รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ศิษยเกาดีเดน เนื่องในวันมหิดล ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
ประจําป 2561
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และ
ปาฐกถาพิเศษ คณะเทคนิค
การแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 24 กันยายน 2561
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาเกาดีเดน ใหแก
นักศึกษาเกาที่มีผลงานโดดเดน
ในดานวิชาการ ในงานคืนสู
เหยา 50 ป ศึกษาศาสตร มช.

สมาคมนักศึกษาเกาคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท
เชียงใหม เมือ่ วันเสารที่ 22
ธันวาคม 2561

นักศึกษาเกาดีเดน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขา
บริหารองคกรการศึกษา ในพิธี
ประกาศเกียรติคณ
ุ ประจําป
2561

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 22 มกราคม 2562

อาจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี รหัส
197640 อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
“ชางทองคํา” รางวัล
24 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป พิธมี อบรางวัล
2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป
2561 “ชางทองคํา”
อาจารย ดร.อักษรา ทองประชุม
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย
รหัส 4211103
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ชื่อ

รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

“ชางทองคํา” รางวัล
24 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป พิธมี อบรางวัล
2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป
2561 “ชางทองคํา”

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรา คํารินทร
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย
รหัส 3811044
รับพระราชทานเกียรติบัตรนัก
นิวเคลียรดีเดน (NSA) ประจําป
2562 จากสมเด็จพระเทพรัตนา
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และการเขารับโลรางวัลนัก
นิวเคลียรดีเดน
จากนายปฐม สวรรคปญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ
International Nuclear
Science and Technology
Conference 2019
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด
เซนทรัลลาดพราว
กรุงเทพมหานคร

รางวัลสิง่ ประดิษฐยอดเยี่ยม
จาก National University of
Science and Technology
(MISIS) จากประเทศรัสเซีย ใน
งาน Thailand Inventors’
day 2019

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช)
ระหวางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ
2562 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กทม.

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสกอโรค
อุจจาระรวงสิบชนิดอยาง
รวดเร็ว โดยวิธีการเพิ่มจํานวน
สารพันธุกรรมในหลอดทดลอง
หนึ่งหลอด”

ในงาน “วันนักประดิษฐ”
ประจําป 2562 จัดโดย สํานัก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ
2562 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร
ศิษยเการังสีเทคนิค รหัส 41

คุณณรงครัตน สวัสติกานนท
ศิษยเกากายภาพบําบัด มช. รหัส 13

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรา คํารินทร
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย
รหัส 3811044
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ชื่อ

รางวัล

รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
จากงานวิทยานิพนธเรื่อง “ผล
ของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
และวิลดากลิปตินตอการ
บาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาด
เลือดแลวมีเลือดกลับมาหลอ
อาจารย นายสัตวแพทย ดร.วันพิทักษ ปองกัน เลี้ยงในหนูที่ตัดอัณฑะรวมกับมี
ศิษยเกาสาขากายภาพบําบัด
ภาวะดื้อตออินซูลิน จากการ
รหัส 4211244
เหนี่ยวนําดวยอาหารไขมันสูง”
รางวัลเชิดชูเกียรติราชวิทยาลัย
พยาธิแพทยแหงประเทศไทย
ประจําป 2562

รองศาสตราจารย พญ.จิราพร สิทธิถาวร
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย
รหัส 147614

ผูชวยศาสตราจารย นพ.วัฒนา หาญเจริญ
รหัส 147604

ศาสตราจารย รตท.พญ.นวพรรณ จารุรักษ
รหัส 197615

หนวยงานที่มอบรางวัล

ในงาน “วันนักประดิษฐ”
ประจําป 2562 จัดโดย สํานัก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ
2562
ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
ในงานประชุมวิชาการพยาธิ
วิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 30
วันที่ 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม
2562 ณ โรงแรมวินเซอรสวีท
สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
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ชื่อ

ศาสตราจารย ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ
ศิษยเกาสาขาเทคนิคการแพทย
รหัส 19

รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ในโอกาสเฝาทูลละอองธุรพี ระ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
บาทรับพระราชทานเหรียญ
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 21
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
มีนาคม 2562
ประจําป 2561
สาขาเทคนิคการแพทย จาก
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รางวัลคึกฤทธิ์ ประจําป 2562 วันที่ 20 เมษายน 2562
สาขาวรรณศิลป
จากมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระรา
ชูปถัมปสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

คุณทองแถม นาถจํานง
ศิษยเกาคณะเทคนิคการแพทย
รหัส 167608
รางวัลชมเชย คุณธรรมจริยธรรมดีเดน มูลนิธิเทคนิค
การแพทย ศ.วีกูล วีรานุวัตติ์
ประจําปการศึกษา 2561

ทนพ.สิรวิชญ เทวราชสมบูรณ
ศิษยเกาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย

วันที่ 4 กันยายน 2562ณ
หองประชุมศาสตราจารย
ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

