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รายงานประจําป 2552 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 
สารบัญเนื้อหาเอกสาร (สามารถเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่ตองการผานสารบัญอิเล็กทรอนกิสนี้) 

• ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย 

• ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย 

• วัตถุประสงค และภารกิจคณะเทคนิคการแพทย 

• คานิยมองคกร 

• ประวัติความเปนมา 

• ลําดับชวงเวลาสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะเทคนิคการแพทย 

• แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย 

• หลักสูตร 

• กระบวนวิชาที่เปดสอนปจจุบัน 

• จํานวนนักศึกษา 

• จํานวนบุคลากร 

• กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

• กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
o ทุนการศึกษา 
o ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

• อาคารสถานที่ 

• งบประมาณ 

• งานวิจัย 
o ผลงานโดดเดนดานงานวิจัยของคณะเทคนคิการแพทย 
o ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและตางประเทศ 

• การใหบริการวิชาการแกชุมชน 

• กิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• การประกันคุณภาพการศึกษา 

• ผูบริหารคณะเทคนิคการแพทย 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคและภารกิจ 
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรฐั และ
เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวย
ประโยชนแกทองถิ่น และประเทศชาติโดยสวนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหมแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา 
วิจัยและถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรภีาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพือ่ความ
เปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพรและ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกตนเปนผูรูจรงิ คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน 
ครองงาน ดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม 
 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มุงเนนการวิจัย มีการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย 
 ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานของนกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย พรอมจิตสํานึก ในการ
ใหบริการ ดานการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและปองกันโรค ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพและฟนฟู
สมรรถภาพจะเปนหลักประกนัอันอบอุนแกประชากรในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย 
 คณะเทคนิคการแพทย เปนศูนยกลางทางวิชาการและงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และ
ความเปนสากลเพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยสวนรวม บณัฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรบัการฝกฝนอบรมใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพ รูจกัขวนขวายหาความรู
ดวยตนเอง รูหลักวิธีวิจัยเพื่อคนควาองคความรูใหม มีนิสัยเอื้อเฟอโอบออมอารี มีจิตใจใหบริการ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและผูรับบริการ 
 
วัตถุประสงค และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงค และภารกิจในการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนคิ กายภาพบําบัด และ
บุคลากรระดับอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตามความตองการของสังคม ที่มีความรูความชํานาญ มคีวาม
กระตือรือรนในการแสวงหาความรูความกาวหนาทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
คุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนษุยสัมพันธ สามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
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 2. ทําการวิจัยคนควาองคความรูใหมทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพ ใหมี
ความทันสมัย เปนสากล และเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 
 3. ใหบริการวิชาการแกสังคมทัว่ไป เนนชมุชนในชนบทภาคเหนือที่หางไกลความเจริญ และ
ตองการความชวยเหลือในสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทั้งการใหคําปรึกษาและฝกอบรม
ทางวิชาการแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 4. ทํานุบํารุงและธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของทองถิ่นและประเทศไทย 
 5. รวมมือกับสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 6. สงเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบรหิารทรัพยากรของคณะฯ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนหลักประกันกับสังคมวาการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาศักยภาพสูคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเปนสากล 
 
คานิยมคณะเทคนิคการแพทย 
 AMS-CMU 
  A หมายถึง Agility 
  M หมายถึง Merit 
  S หมายถึง Social Responsibility 
  C หมายถึง Competency 
  M หมายถึง Model 
  U หมายถึง Unity 
 หรือในภาคภาษาไทย คือ 
  ยืดหยุนคลองทันการณ อภิบาลดวยคณุธรรม 
  สังคมตระหนักล้ํา  เลิศสมรรถนะประจักษงาน 
  พัฒนาเปนแบบอยาง  กอแนวทางสรางประสาน 
  สามัคคีหนึ่งใจปาน  รวมกันพรอมนอมนิยม 
 
ประวัติความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยที่ต้ังขึ้นในสวนภูมิภาคเปนแหงแรกของประเทศไทย 
ตามนโยบายของรัฐบาลและความตองการของประชาชนในภาคเหนือ ที่จะขยายโอกาสการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหกระจายออกสูทองถิน่ โดยไดรับอนุมติัใหจัดต้ังขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2503 และเริ่มเปดทําการ
เรียนการสอนในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองตอความตองการบุคลากรดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมในการใหบริการดานวิทยาศาสตรสุขภาพแกประชาชนใน
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะแพทยศาสตร จึงไดมีโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคนิคการแพทย
ขึ้น ในป พ.ศ. 2509และไดรับอนุมัติใหเปนภาควิชาเมื่อป พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2512 คณะ
แพทยศาสตร ไดเห็นชอบใหภาควิชาเทคนิคการแพทย จัดทําโครงการจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย เพื่อ
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รับผิดชอบผลติบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งไดรับอนุมัติ
ใหเปนคณะเทคนิคการแพทย ในป พ.ศ. 2519  
 
ลําดับชวงเวลาสําคัญที่เกี่ยวของกบัคณะเทคนิคการแพทย โดยสังเขปมีดังนี้ :  
 พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2509 เปนโครงการจดัต้ังภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 
 พ.ศ. 2510 เปนภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2512 เปนโครงการจดัต้ังคณะเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2519 เปนคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแบงสวนราชการเปน 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคป (ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก) 
ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชารังสีเทคนิค ในปพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 
ภาควิชากายภาพบําบัด ในป พ.ศ. 2531 
 พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา และเห็นชอบให
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบรหิาร โดยใหมีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อกอใหเกิดความคลองตัว เกิด
คุณภาพในการบริหารองคกร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรือ่ง ภาระงานของภาควิชาและหัวหนาภาควิชาที่พึงประสงค และแนวทางการ
บริหารจัดการในภาควิชาและคณะ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงไดดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม
ในการปรับโครงสรางของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้ง
คณะ มีความเห็นวารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย คือการมหีนึง่ภาควิชาตอการผลิต
บัณฑิตในแตละสาขาวิชา จึงไดดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย จากภาควิชา
เคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก และภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
เปนภาควิชาเทคนิคการแพทย 
 ปจจุบันภายใตพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 (ประกาศใชเมื่อ 6 มีนาคม 2551) 
คณะเทคนิคการแพทยแบงสวนงานเปน 6 สวนงานยอย ไดแก  
 1. สํานักงานคณะ 
 2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย 
 3. ภาควิชารังสีเทคนิค 
 4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
 5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ 
 6. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย (ปงบประมาณ 2552) 

 
 
หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   จํานวนหนวยกติรวม 148 หนวยกิต 
 สาขาวิชารังสีเทคนิค (แผน1)   จํานวนหนวยกติรวม 148 หนวยกิต 
 (แผน2)หลักสูตรตอเนื่อง จํานวนหนวยกติรวม 74 หนวยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด    จํานวนหนวยกติรวม 142 หนวยกิต 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด    จํานวนหนวยกติรวม 147 หนวยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ 
ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   จํานวนหนวยกติรวม 38 หนวยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย จํานวนหนวยกติรวม 36 หนวยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย  จํานวนหนวยกติรวม 36 หนวยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด    จํานวนหนวยกติรวม 37 หนวยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย (แบบ 1(1)) จํานวนหนวยกติรวม 48 หนวยกิต 
     (แบบ 1(2)) จํานวนหนวยกติรวม 72 หนวยกิต 
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กระบวนวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2552 
ระดับปริญญาตรี 
 แตละสาขาวิชารับผิดชอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชา 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 40 กระบวนวิชา 
  สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 50 กระบวนวิชา 
  สาขาวิชากายภาพบําบัด 40 กระบวนวิชา 
  สาขาวิชารังสีเทคนิค 33 กระบวนวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 31 กระบวนวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย) 
        35 กระบวนวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรรังสีการแพทย) 14 กระบวนวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมบําบัด)   13 กระบวนวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) 2 กระบวนวิชา 
 นอกจากนี้ ภาควิชากิจกรรมบําบัดรวมกับคณะศึกษาศาสตร เปดสอนกระบวนวิชาในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 3 กระบวนวิชา และภาควิชากายภาพบําบัดรวมกับคณะ
ศึกษาศาสตร เปดสอนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท หลักสตูรสาขาวิชารวมของบัณฑิตวิทยาลัย
(โครงการพิเศษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 2 กระบวนวิชา 
 
จํานวนนักศึกษาปการศกึษา 2552  

สาขาวิชา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวมทั้งสิ้น 
ระดับปริญญาตรี 281 245 244 249 1,019 

สาขาเทคนิคการแพทย 96 95 91 85 367 
สาขากายภาพบําบัด 75 54 56 53 238 
สาขากิจกรรมบําบัด 55 55 58 66 234 
สาขารังสีเทคนิค 55 41 39 45 180 
ระดับปริญญาโท 11 17 14 3 45 

สาขาเทคนิคการแพทย 7 2 2 - 11 
สาขาวิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวและ 
การออกกําลังกาย 

3 8 4 - 15 

สาขากิจกรรมบําบัด 1 2 5 3 11 
สาขาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย - 5 3 - 8 
ระดับปริญญาเอก 5 4 12 10 31 

วิทยาศาสตรชีวการแพทย 5 4 12 10 31 
*ขอมูลภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
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บุคลากร 

อาจารย :  
ตําแหนงวิชาการ 

อาจารย : 
คุณวุฒ ิ

สายสนับสนุน 
หนวยงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. เอก โท ตรี สนับสนุน 
ปฏิบัติ
การ 

ลูกจาง
ฯ 

รวม 

เทคนิคการแพทย 18 16 4 1 24 15 - 7 1 15 62 

กายภาพบําบัด 8 12 4 - 11 12 1 4 - 3 31 

กิจกรรมบําบัด 6 12 5 - 10 13 - 5 - 4 32 

รังสีเทคนิค 7 5 3 - 6 9 - 2 - 2 19 

สํานักงานฯ        - 30 19 49 

ศูนยบริการฯ        - - 30 30 

รวม 39 45 16 1 51 49 1 18 31 73 223 

ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2553 
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทยมีการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับคณะและในระดับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเอง ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางคุณภาพและศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมานั้น 
ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
 

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จํานวนผูเขา 
รวมกิจกรรม 

โครงการอบรมเรื่อง “รอบรู คูมือปฏิบัติงาน”  11 ตุลาคม 2551 42 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดสัมฤทธิผลทางการศึกษา 
ระเบียบ และแนวทางการใหคําปรึกษาและการควบคุม
วิทยานิพนธนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

13 ตุลาคม 2551 25 

สัมมนาวิจัยการเรียนการสอนเรื่อง International 
Classification of Functioning, Disability and Health 

22 ตุลาคม 2551 50 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง การใชโปรแกรม SPSS 
เบื้องตน 

30 ตุลาคม 2551 14 

โครงการ Hospital visit ภาควิชาเทคนิคการแพทย ธันวาคม 2551 – 
เมษายน 2552 

13 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง การพับกลองของขวัญ
แบบออริกาม ิ

26 ธันวาคม 2551 13 

โครงการสัมมนาภาควิชารังสีเทคนิคประจาํปการศึกษา 2552  10-12 มีนาคม 2552 19 
สัมมนาภาควิชากิจกรรมบําบัด เรื่อง ยุทธศาสตรของภาควิชา 16-20 มีนาคม 2552 26 
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ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จํานวนผูเขา 
รวมกิจกรรม 

กิจกรรมบําบัด ในป 2552 - 2556  
สัมมนาภาควิชากายภาพบําบัดประจําปการศึกษา 2552  18-20 มีนาคม 2552 29 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง การสราง web page 
เบื้องตน 

19 มีนาคม 2552 12 

เสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 มีนาคม 2552 31 

สัมมนาสถาบันผูผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ประจําป 2552 26 มีนาคม 2552 10 
โครงการสัมมนาแขนงจุลชีววิทยาคลินิก และโครงการพฒันา
คุณภาพหองปฏิบัติงาน และกิจกรรม 5 ส. 

1 เมษายน – 30 
กันยายน 2552 

22 

โครงการสัมมนาสํานักงานเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย 
ประจําป 2552 เรื่อง ความสุขและความสําเร็จในการทํางาน
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานฯ  

29 เมษายน - 1 
พฤษภาคม 2552 

50 

โครงการสัมมนาเรื่อง : การจัดทําแผนกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป งานนโยบายและแผน คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5-6 พฤษภาคม 2552 6 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการวิจัย
สถาบันใหกับบุคลากรสายสนับสนุน 

8-9 พฤษภาคม 2552 22 

โครงการสัมมนาแขนงภูมิคุมกันและงานธนาคารเลือด 
ประจําป 2552 

18-19 พฤษภาคม 2552  16 

โครงการเสวนาวิชาการงานวิจัยรวมกับคณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนางานวิจัยและดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
โรคเอดส ประจําป 2552  

25-26 พฤษภาคม 2552 61 

โครงการสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย ประจําป 2552 29-30 พฤษภาคม 2552 37 
โครงการเพื่อเพิ่มเติมความดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค 

5 มิถุนายน 2552 16 

โครงการการจดัการองคความรูเรื่อง TQA ครั้งที ่1 และ 2 
ใหกับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย 

17, 24 มถิุนายน 2552 22 

บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยง 17 สิงหาคม 2552 15 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ บรรยายความรูเรื่อง การตรวจวัด
รังสีภายในรางกาย ภาควิชารังสีเทคนิค 

27 สิงหาคม 2552 90 

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทยยังสนบัสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาองคความรูที่จัดขึ้นโดยงานอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2552 มี
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บุคลากรที่ไดรบัการสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา อบรมกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมด 468 
คน-ครั้ง 
 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทยตระหนกัถึงความสําคัญของการจัดกจิกรรม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม สามารถออกไปใชชีวิตและอยูรวมกับ
สังคมชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพนักศึกษาที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการและ
กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต เชน 

• กิจกรรมอาสาพัฒนา/บําเพ็ญประโยชน/จิตอาสา เชน 
 1. โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน 

• กิจกรรมสงเสรมิทักษะประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ เชน 
 1. โครงการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ดูงาน 
 2. โครงการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในคลินิกและชีวิตประจําวัน 
 3. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ 
 4. งานวันวิชาการประจําป  
 5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
 6. โครงการมัชฌิมนิเทศ โครงการปจฉิมนิเทศ  
 7. โครงการอบรมเรื่องการปองกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน  
 8. โครงการอบรมทักษะการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือดโรคเอดสและภาวะวิกฤติ 

• กิจกรรมกีฬา 
 1. การแขงขนักีฬาสหเวชศาสตร-เทคนิคการแพทย 9 สถาบัน ครั้งที่ 14 

• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและอนรุักษศิลปวัฒนธรรม 
 1. พิธีไหวคร ู
 2. นํานักศึกษาใหมขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
 3. พิธีรับขวัญขันโตก 

• กิจกรรมเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1. โครงการประดิษฐของที่ระลึกจากเศษวัสดุ 
 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักคณะ ปการศึกษา 2551 6 มิ.ย. 51 
2 โครงการโลกใหมในรั้วสีน้ําเงิน 14-15 มิ.ย. 51 
3 พิธีไหวครูคณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51 
4 โครงการสัมมนาและเสวนาเรื่องความรวมมือและแนวทางการวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ 
14-15 มิ.ย. 51 

5 โครงการ Conversational English in the Clinic ประจําปการศึกษา 2551 ก.ค. - ก.ย. 51 
6 โครงการ Basic English in Daily life ประจําปการศึกษา 2551 ก.ค. - ก.ย. 51 
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ลําดับ ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

7 โครงการสอนเสริม Chem151, Chem116 (ครั้งที่ 1/2551) 9 - 27 ก.ค. 51 
8 โครงการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 

2551 
ก.ค. - ส.ค. 51 

9 กีฬาเทคนิคการแพทย สหเวชศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 14 9 - 10 ส.ค. 51 
10 กิจกรรม "ลูกชางเชือกใหมปลอดเหลาเขาวัด" 13 ส.ค. 51 
11 โครงการ อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะชั้นปที่ 1 (ครั้งที่ 1) 25 ส.ค. 5 ก.ย. 
12 โครงการ CMU Young Blood ปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 2)  
13 โครงการอบรมจริยธรรม"เรียนรูชีวิต"ครั้งที่ 4 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 51 
14 กายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน ครั้งที่ 12 5 - 6 ต.ค. 51 
15 โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2551 11 พ.ย. 51 
16 โครงการมัชฌิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2551 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 16 พ.ย. 51 
17 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาป 3  
18 โครงการประดิษฐของท่ีระลึกจากเศษวัสดุ 10 ธ.ค. 51 
19 โครงการสอนเสริมวิชา Phys162, Chem152 และ Chem206 (ครั้งที่ 

2/2551) 
- 

20 อบรมเรื่องความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลใหกับนักศึกษาหลักสูตรรังสี
เทคนิค ภาคพิเศษ 

- 

21 โครงการเปดรั้วสีน้ําเงินสูโลกกวางสําหรับ น.ศ. สาขาMT 26 ธ.ค. 51 
22 โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา - 
23 โครงการ อจ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะชั้นปที่ 1 (ครั้งที่ 2/2551) 12 - 23 ม.ค. 52 
24 โครงการรับขวัญบัณฑิตใหม รุนที่ 43  19 ม.ค. 52 
25 โครงการนองพบพ่ีบัณฑิต - 
26 งานวันตอนรับปใหม และอําลาหอพักนักศึกษาปการศึกษา 2551 17 ม.ค. 52 
27 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2551 8 ก.พ. 52 
28 โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2551 
13 ก.พ. 52 

29 สัมมนาเรื่อง พรบ.การประกอบโรคศิลปะ และ พรบ. สถานพยาบาลให
นักศึกษา ป 4 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 

- 

30 อบรมความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบโรคศิลปะ - 
31 โครงการเปดรั้วสีน้ําเงินสูโลกกวางสําหรับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด 1 ก.พ. 52 
32 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบใบประกอบศิลปสาขา

กายภาพบําบัด ประจําป 2552 
- 

33 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Basic English in Daily Life ปการศึกษา 
2551 

กย.-ตค. 51 

34 สัมมนาและสงมอบงานสโมสรนักศึกษาคณะฯ - 
35 สัมมนาผูนําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2552 18-19 เม.ย. 52 
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ลําดับ ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

36 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 - 
37 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552 - 

 
ทุนการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดสรรทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได รวมทั้งจากบริษัทหางราน มูลนิธิ ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา คณะฯ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งมีผูแทนจากทุกสาขาวิชา รวมเปน
คณะกรรมการ และมีเจาหนาที่จากหนวยกิจการนักศึกษา ทําหนาที่เปนผูประสานงานในการจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ 2552 คณะเทคนคิการแพทยไดจัดสรรทุนการศึกษาและสนับสนุน
การแสวงหาทุนอุดหนนุการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงนิ 

1. ทุนการศกึษาจัดสรรโดยคณะเทคนิคการแพทย 88 230,500 

 1.1 ทุนขาดแคลน 16 80,000 
 1.2 ทุนอาหารกลางวัน 4 20,000 
 1.3 ทุนฝกงานนอกสถานที่ (นักศึกษาชั้นปที่ 3-4) 68 130,500 
2. ทุนอุดหนุนการศกึษาจากแหลงทุนอืน่ 78 1,135,460 

 2.1 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  24 293,200 
 2.2 ทุน “กองทนุหมอเจาฟา” (คณะแพทยศาสตร ม.ช.) 4 144,000 
 2.3 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยรัฐบาล 10  
 2.4 ทุนการศึกษาของหนวยงานภายนอก/บริจาค 40 698,260 
 166 1,365,960 

 กองทุนเงนิยืมฉุกเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย ไดรับเงินบริจาคจากศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธาเพื่อจัดต้ังเปนกองทุนให
นักศึกษายืม โดยไมคิดดอกเบี้ย เพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาที่ประสบปญหาการขาดแคลนเปนกรณีเรงดวน 
โดยคณะฯจะพิจารณาตามความจําเปน เปนกรณีไป 
 
 กองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
กลุม รายละเอียด จํานวนผูกู วงเงิน 

1 กองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 300 9,148,706 
2 กองทุนเงนิใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 6 160,000 

 รวม 306 9,308,706 
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ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 จากการสํารวจขอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย ที่มารายงานตัวเพื่อเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ที่ 43 (22 มกราคม 2552) มบีัณฑิตคณะเทคนิคการแพทยที่ตอบขอมูลแบบ
สํารวจทั้งสิ้น 248 คน จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 256 คน ปรากฏขอมูลภาวะการหางานทําของ
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย ดังนี ้
 
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย 

ภาวะการทํางานของบัณฑติ ภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา 

ทํางาน ศึกษาตอ 
กําลังหา
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

เทคนิคการแพทย 79 8 1 1 4 
กิจกรรมบําบัด 44 3 1 1 1 
กายภาพบําบัด 46 7 - 3 1 
รังสีเทคนิค 27 2 - - 2 
รังสีเทคนิค(ภาคพิเศษ) 17 - - - - 
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย 213 20 2 5 8 

 
ตารางที่ 4 แสดงการจําแนกสถานที่ทํางานของบัณฑติ ไดเขาทํางานในหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

สาขาวิชา จํานวนผูสําเร็จ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

เทคนิคการแพทย 79 45 34 
กิจกรรมบําบัด 44 27 17 
กายภาพบําบัด 46 30 16 
รังสีเทคนิค 27 4 23 
รังสีเทคนิค (ภาคพิเศษ) 17 15 2 

 
อาคารสถานที่ 
 คณะเทคนิคการแพทยมีพืน้ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบดวย 
 อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น  3,115.40 ตารางเมตร 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น  5,065.45 ตารางเมตร 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  9,413.79 ตารางเมตร 
 อาคารธาราบําบัด   513 ตารางเมตร 
 อาคารหอพักนกัศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะหองเรียนทั้งหมดของชั้น 3) 
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งบประมาณ 
 คณะเทคนิคการแพทย ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปงบประมาณ 2552 
จาก 2 แหลง (จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําไตรมาสที่ 4 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) คอื 
1.) งบประมาณแผนดิน  รับจริง 83,695,300 บาท 
    จายจริง 80,954,430.99 บาท 
2.) งบประมาณเงินรายได  รับจริง 26,530,200 บาท 
    จายจริง 14,378,686.46 บาท 
สถิติงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2545-2551 

ไดรับจัดสรร ใชจริง ปงบประมาณ 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณเงิน
รายได 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณเงิน
รายได 

2545 82,040,500 11,178,000   
2546 73,965,000 14,195,200   
2547 64,735,900 5,706,400   
2548 84,116,400 18,471,200   
2549 85,096,000 22,688,700   
2550 69,591,200 14,959,500 70,003,275.77 11,977,354.26 
2551 70,530,900 18,956,500 66,889,192.82 12,002,435.11 
2552 83,695,300 26,530,200 80,954,430.99 14,378,668.46 

 

82
,0

40
,5

00
11

,1
78

,0
00

73
,9

65
,0

00
14

,1
95

,2
00

64
,7

35
,9

00
5,

70
6,

40
0

84
,1

16
,4

00
18

,4
71

,2
00

85
,0

96
,0

00
22

,6
88

,7
00

69
,5

91
,2

00
14

,9
59

,5
00

70
,5

30
,9

00
18

,9
56

,5
00

83
,6

95
,3

00
26

,5
30

,5
00

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

งบประมาณ(บาท)

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ปงบประมาณ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได

 



AMS-CMU Annual Report 2009 

งานวิจัย 
 คณะเทคนิคการแพทยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปงบประมาณ 2552 จาก
แหลงทนุตางๆ ดังนี ้
 1. งบประมาณแผนดิน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 3,989,600 บาท  
 2. งบประมาณเงินรายไดคณะฯ 18 โครงการ เปนจํานวนเงิน 491,190 บาท 
 3. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 โครงการ เปนจํานวนเงิน 295,500 บาท 
 4. งบประมาณจากโครงการใหทนุสนุบสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
(Industrial and Research Project for Undergraduate Students : IRPUS) 10 โครงการ เปนจํานวนเงิน 
855,790 บาท 
 5. งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ ภายนอก 19 โครงการ เปนจํานวนเงิน 7,282,060 บาท 
 รวม 12,914,140 บาท 
 

โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจยั งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน 

การผลิตและแยกบริสุทธิ์เอนไซม  cholesterol oxidase, cholesterol esterase และ 
peroxidase เพื่อพัฒนาชุดน้าํยาสําหรับตรวจวัดระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด 
(ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่) 

869,000 

การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรปญจขันธ และพลูคาว ตอการยับยั้งการ
เจริญเติบโตและการแสดงออกของยีนวิลมทเูมอรวัน (WT1) ในเซลลมะเรง็เม็ดเลือด
ขาวเพาะเลี้ยง (นายสิงหคํา ธิมา) 

399,900 

การศึกษาสารสกัดที่แยกไดจากใบมะกรูดตอการยับยั้งการแสดงออกของวิลมทูเมอรวัน 
เอ็ม อารเอน็เอในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเซลลมะเร็งที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา) 

635,953.25 

การสรางเครื่องมือดูดอากาศในบรรยากาศมาสัมผัสกับเซลลเยื่อบุผิวปอด มนุษย
โดยตรง เพื่อใชในการศึกษาความเปนพิษของอากาศในจังหวัดเชียงใหม (อ.ดร.ขนิษฐา 
ทานี่ฮิล) 

716,100 

การศึกษาการทํางานของเกล็ดเลือดและการพัฒนาวิธีโฟลไซโตเมตรีเพื่อตรวจวัดเกล็ด
เลือดที่ถูกกระตุนในรางกาย โดยโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่ผลิตได (ผศ.ดร.สาวิตรี 
เจียมพาณิชยกุล) 

686,300 

การเตรียมแอนติบอดีจําเพาะตอเฮพาแรนซัลเฟต โปรติโอกลัยแคน ในรูปของอนุพันธ
ไคโตซานละลายน้ํา และการศึกษาความสามารถยับยั้งการแพรกระจายและการฝงตัว
ของเซลลมะเรง็ในสัตวทดลอง (รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร) 

662,400 

งบประมาณเงินรายได 

การตรวจคัดแยกเชื้อ Actinomycetes จากดินที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม 
Cholesterol oxidase (อ.ดร.อุษณีย อนุกูล) 

45,000 
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โครงการวิจัย / ผูประสานงานโครงการวิจยั งบประมาณ 

การศึกษาผลของ Wilms' tumor gene ตอการแสดงออกของระดับโปรตีน integrin 
subunits (อ.ดร.ธัญญารัตน จอมแกว) 

45,000 

ผลความสําเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเขาศึกษา ณ คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป พ.ศ.2545-2547 (นางชมภูนุท 
กนกแสนไพศาล) 

10,000 

ความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 ในดานวิชาการและสวัสดิการ
ของคณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นางนริศรา วัชระสกลพงษ) 

10,000 

ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นายญาณวิทยา บุญเฮง) 

10,000 

การพัฒนาวิธีตรวจหาการผิดรูปของเนื้อเยือ่เตานมและการจําแนกประเภทความ
หนาแนนเนื้อเยื่อเตานมจากภาพถายรังสีดวยคอมพิวเตอร (อ.ดร.หัสฤกษ เนียม
อินทร) 

35,000 

ผลของการออกกําลังกายและสารสกัดจากขมิ้นชันตอการเกาะกลุมของเกร็ดเลือดใน
นักกีฬาโดยใช collagen และ ADP เปนตัวกระตุน (อ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส) 

45,000 

การศึกษาสมรรถภาพทางกายกับภาวะอวนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (น.ส.อรรจนมน ธรรมไชย) 

30,000 

การขี่มาบําบัดตอความสามารถในการเคลื่อนไหวและการเดินในเด็กสมองพิการ (รศ.
กรกฎ เห็นแสงวิไล) 

45,000 

เปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ระหวางวิธีเพาะเชื้อใน
เซลล กับวิธี In-House Taqman®-Based Multiplex Real-Time PCR (อ.กัญญา 
ปรีชาศุทธิ์) 

45,000 

ประเด็นปญหาการทํากิจวัตรประจําวันในผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและความ
ตองการของผูดูแล (อ. จิรนันท กริฟฟทส) 

25,000 

ความเชื่อมั่นระหวางผูใช ของแบบประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอายุสมองเสื่อม (รศ.วรรณนิภา บุญระยอง) 

12,240 

เครื่องมือการตรวจประเมินการประมวลผลของประสาทรับความรูสึก สําหรับเด็กแรก
เกิดถึง 36 เดือน ฉบับภาษาไทย (ผศ.สุภาพร ชนิชัย) 

29,500 

การสํารวจเครื่องมือ สถานทีท่ํางานและปจจัยความเสี่ยงในการแกะสลักไมของชาง
แกะสลักไม หมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ผศ.ดร.
ประภาส โพธ์ิทองสุนันทน) 

41,900 

การวิเคราะหทางชีวกลศาสตรของการทดสอบ Timed up and go test ดวยเครื่องวัด
ความเรงในผูสูงอายุหญิงไทย (ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงคกจิ) 

35,000 

ความคิดเห็นตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษากายภาพบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุงป 2548 (น.ส.นิภาพร ทองหลอม) 

7,550 
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ความคาดหวังของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการรวม
ศูนยใหบริการงานเชิงบริหารจัดการภายในสํานักงานคณะ (นางจริยา กาทอง) 

10,000 

การใชอินเตอรเน็ตสําหรับการศึกษาของนักศึกษากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผศ.สุภาวดี พุฒิหนอย) 

10,000 

งบประมาณโครงการ IRPUS 

ผลิตภัณฑจากสารสกัดโพรพอลิสเพื่อการยับยั้งเชื้อยีสต Candida ที่เปนสาเหตุของ
ชองคลอดอักเสบ (ผศ.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว) 

90,000 

การออกแบบ การผลิต และประเมิน "หุนจาํลองสําหรับตรวจสุขภาพเตานม" (รศ.อุทุม
มา มัฆะเนมี) 

95,000 

การออกแบบ การผลิต และการประเมิน "อปุกรณยึดจับตลับฟลมเอนกประสงค" (รศ.อุ
ทุมมา มัฆะเนมี) 

95,000 

ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบสาบเสือตอการเกาะกลุมของเกร็ดเลือดและประเมินผลของ
แผนยาไฮโดรเจลผสมสารสกัดใบสาบเสือตอการกระจายเคืองผิวหนังของมนุษย (ผศ.
ดร.สาคร พรประเสริฐ) 

80,000 

ผลของขาวฮางตอระดับน้ําตาลในเลือดของหนูทดลองที่เปนโรคเบาหวาน (อ.ดร.
ขนิษฐา ทานี่ฮลิ) 

85,000 

การออกแบบ การผลิต และประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมแผนประคบรอนเมล็ด
ธัญพืชสมุนไพรในการเพิ่มอณุหภูมิผิวหนังการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อ และการ
บําบัดรักษาอาการปวด (ผศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ) 

95,790 

การสรางชุดอุปกรณบําบัดเพื่อกระตุนการรับรูทางสายตาดานการแยกแยะสิ่งที่มองเห็น
ในเด็กอายุ 4-12 ป (รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ) 

80,000 

การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีจําเพาะเพื่อชวยวินิจฉัยมะเร็งตับ (รศ.ดร.ปรียานาถ 
วงศจันทร) 

75,000 

การปองกันการเกิดรอยโรคเริ่มตนของมะเรง็ลําไสใหญในหนูทดลองโดยขางฮาง (อ.
ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล) 

85,000 

การผลิตโปลีโคลนอล แอนติบอดี จําเพาะตอคอมพลีเมนตของสุนัข เพื่อพัฒนาน้ํายา
แอนติ แคนาย โกลบูลิน โปลสีเปซิฟก สําหรับการตรวจความเขากันไดของเลือดสุนัข 
(รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร) 

75,000 

งบประมาณจากแหลงงบประมาณภายนอกอื่นๆ 

การรับรูของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูดูแลตอการประกอบกิจกรรมของผูปวย 
(ผศ.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม) 

76,000 

The influence of neck pain on sensorimotor function in elderly patients (อ.ดร.สุรี
พร อุทัยคุปต) 

99,940 
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การศึกษาการไบโอมารคเกอรที่เกี่ยวเนื่องกบัความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิ
ซึมในเซลลตนกําเนิดปกติที่ถูกชักนําโดยรังสีเอ็กซที่มีชวงพลังงานระหวาง 30-100 เค
อีวี (ดร.มนตรี ต้ังใจ) 

100,000 

การพัฒนาสัญญาณภาพจากกลองดิจิตอล เพื่อทํานายปริมาตรและความจุปอดในคน 
เพื่อนํามาใชทางการแพทยคลินิก (อ.ดร.ดลรวี ลีลารุงระยบั) 

80,000 

การวิเคราะหพัฒนาการทรงทาและทาทางการเดินในเด็กที่มีความผิดปกติในการ
เคลื่อนไหวเนื่องมาจากความผิดปกติของสมอง (อ.อารยา ญาณกาย) 

33,500 

การออกแบบคลื่นความถี่วิทยุเทเลอรสามมิติแบบใหมเพื่อใชในการกระตุนปริมาตรเล็ก 
(อ.ดร.สุวิทย แซโคว) 

72,000 

การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการแพทยเพื่อผลิตแอนติเจนและ
แอนติบอดีสําหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยการปองกันรกัษาโรคและการ
บริการ (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ) 

3,413,399 

การศึกษาฤทธิ์ของสารกลุมโพลีฟนอล ในระดับโมเลกุล เซลลและสิ่งมีชวิีต เพื่อ
วัตถุประสงคในการพัฒนาอตุสาหกรรมการผลิตสมุนไพรและยารักษาโรคมะเร็ง (รศ.
ดร.สํารี มั่นเขตตกรน) 

90,000 

การแสดงออกของ HSPGs จากเซลลตับบนเซลลมะเร็งและการประยุกตใชโมโนโค
นอล แอนติบอดีจําเพาะตอ HSPGs จากเซลลตับในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการ
แพรกระจายของเซลลมะเร็ง (รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร) 

90,000 

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการอักเสบของนีโอไพลและแนวทางการประยุกตมา
ใชทางดานกายภาพบําบัด (อ.ดร.ดลรวี ลีลารุงระยับ) 

60,000 

การคนหา การศึกษาคุณสมบัติและหนาที่ของโปรตีนบนผิวเซลลเม็ดเลือดขาวและ
ประชากรยอยของลิมโฟซัยตชนิดใหม (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ) 

732,000 

การประยุกตใชอินทราบอดีสในการลดจํานวนโมเลกุล CD147 บนผิวเซลลเม็ดเลือด
ขาวชนิดทีเซลล โดยใชระบบการนําสงยีนดวยอะดิโนไวรัสรูปแบบใหม เพื่อใชใน
การศึกษาหนาที่ของโมเลกุล (รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา) 

310,000 

การศึกษาตําแหนงและขบวนการออกฤทธิ์ชักนําการตายแบบอะพอพโตซีสของสารฟ
ลาโวนอยดที่พบในไวนแดงตอเซลลมะเร็งตับของคนชนิด HepG2 (ผศ.ดร.สุชาติ โก
ทันย) 

240,000 

การศึกษากลไกของเคอรคิวมินจากขมิ้นชนัตอการยับยั้งการทํางานของโปรตีนวิลมทู
เมอรวันในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 (ผศ.ดร.ทรงยศ อนชุปรดีา) 

240,000 

เทคนิคใหมในการวัด T2* เชงิปริมาณในกลามเนื้อหัวใจดวย Gradient Echo 
Sampling of FID and Echo (GESFIDE) pulse sequence (อ.ดร.สุวิทย แซโคว) 

240,000 
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วิธีการออกกําลังกายแบบที่กลามเนื้อยืดยาวออกในระดับเบา และปานกลางมีผลชวย
ในการปองกันผลเสียจากการออกกําลังกายแบบที่กลามเนื้อยืดยาวออกในระดับรุนแรง 
ในแงของการบาดเจ็บของกลามเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทไดอยางไร 
(ผศ.ดร.อรวรรณ ประศาสนวุฒิ) 

240,000  

การพัฒนาจักรยานสามลอกลสําหรับออกกําลังกายแบบใหแรงตานดวยความเร็วคงที่
และประสิทธิผลตอความแข็งแรงของกลามเนื้อขา รูปแบบการเดิน ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา การใชพลังงานในการเดิน และสมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียน
เลือดของเด็กสมองพิการ (รศ.สายนที ปรารถนาผล) 

100,000 

ผลกระทบการออกกําลังกายแอโรบิกตอภาวะเครียดและอักเสบในรางกายในกลุมสตรี
ในชุมชน (อ.ดร.ดลรวี ลีลารุงระยับ) 

147,000 

ประสบการณการเปนแมของผูตองขังในทัณสถานหญิง (อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ) 345,800 
การพัฒนาการกระตุนไฟฟาเพื่อการรักษาที่บานสําหรับการฝกการเคลื่อนไหวของแขน
และมือของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก (รศ.ดร.จงจินตน รัตนาภินันทชัย) 

402,160 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ และกระตุนระบบภูมิคุมกันของผลไมละมุดและ
มะเฟอง (อ.ดร.ดลรวี ลีลารุงระยับ) 

1,674,500 

ฤทธิ์ของกลวยและฝรั่งตอเมตาโบลิสมสของไขมันและเลือด และ oxidative stress ใน
บุคคลที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่) 

800,800 

ประสิทธิภาพของผูนําสตรีในการฝกฝนบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกรานโดยชมุชนมีสวน
รวม (รศ.กรกฏ เห็นแสงวิไล) 

252,600  

การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทยเพื่อผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี
สําหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การปองกันรักษาโรค และการบริการ 
(ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ) 

5,000,000 

การพัฒนาสรางเตียงปรับทาทางตนแบบ สําหรับผูปวยเด็กเจ็บปวยเรื้อรังบนหอ
ผูปวยหนัก เพือ่เปนอุปกรณทางการแพทย ปที่ 2 (อ.ดร.ดลรวี ลีลารุงระยับ) 

200,000 

 
 การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทยไดนาํเสนอผลงานศึกษาวิจัย 
โดยนําตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอยางสม่ําเสมอ โดยในรอบปงบประมาณ 
2552 มีผลงานเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 26 เรื่อง 
 
ผลงานโดดเดนดานงานวิจยัของคณะเทคนิคการแพทย ประจําป 2552 
1. ผลงานเรื่อง "การพัฒนาจักรยานสามลอสําหรับออกกําลังกาย แบบมีแรงตานสําหรับเด็กสมอง
พิการ"ของ น.ส.ญาณนันท พันธปญญา, น.ส.วีณา ชัยรัต และ น.ส.จุฑาลักษณ นามกร นักศึกษาจาก
ภาควิชากายภาพบําบัด ซึ่งมี รศ.สายนที ปรารถนาผล และ ดร.สมชาย พัฒนา เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ในสาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตร ีจาก
การเขารวมประกวดผลงานใน โครงการรางวัลนวัตกรรม ครั้งที ่9 ระดับประเทศ ระหวางวันที่ 1-5 ตุลาคม 
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2552 ณ อาคาร ชาเลนเจอร 2 ศูนยนิทรรศการและการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี จัดโดย สมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
 
2. ผลงานนวัตกรรมชื่อ "ชุดชั่งน้ําหนักดิจติอลสําหรับผูปวยในหอผูปวยหนัก" ของ ผศ.ทศพร พิชัยยา 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมที่ใชและเผยแพรในระดับนานาชาติ จากการประกวดนวัตกรรม
ทางวิชาการ "มหกรรม KM DAY" ครั้งที ่1 เนื่องในโอกาสวันมหิดล เมือ่วันที่ 24 กนัยายน 2552 ณ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3. ผลงานนวัตกรรมชื่อ "AMS-HbE-Tube ซึ่งเปนชุดตรวจคัดกรอง HbE อยางงาย" ของ รศ.ดร.ธนู
ศักดิ์ ตาตุ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทการใชงานระดับนานาชาติ จากการประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ 
"มหกรรม KM DAY" ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กนัยายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
4. รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร ไดรับรางวลัยอดเยี่ยม "Young Investigator Award" จากการนําเสนอ
ผลงานดวยวาจาเรื่อง "Inhibition of human tumor xenograft in nude mice by a novel 
monoclonal anti-HSPG isolated from human liver" ในการประชุมวิชาการ FEBS Matrix 
pathology, Signaling & Molecular Targets (2nd FEBS-MPST 2009) ซึ่งจัดขึ้นโดย The Federation of 
European Biochemical Society (FEBS) ณ University of Patras ประเทศกรีก ในระหวางวันที ่ 11-16 
กรกฎาคม 2552  
 
5. งานวิทยานิพนธ ของ นศ.คณะสัตวแพทยศาสตร เรื่อง "การผลิตโพลีโคลนอล แอนตีบอดีจาก
กระตายที่จําเพาะตออิมมูโนโกลบลนิของสุนัขสําหรับการตรวจความเขากันไดของเลือดสุนัข" 
ไดรับรางวัลชมเชย จากการประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมการบําบัดโรคสัตวเลี้ยง ครั้งที ่15 ณ 
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน 2552 ซึ่งจัดโดย สมาคมสัตวแพทย
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย (DVM) ซึ่งงานวิทยานิพนธนี้มี รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร 
รวมเปน Co-advisor  
 
6. รศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภวัิฒนา ไดรับรางวลั Special Awards อันดับที่ 3 จาก American Association for 
Clinical Chemistry สําหรับโครงงานยอดเยี่ยมในการประยุกตใชวิทยาศาสตรสาขาเคมีในการวินิจฉัยโรค
และบําบัดรักษาผูปวย ในโครงงาน "การพัฒนาชุดตรวจสอบยาตานไวรัส HIV ดวยเทคนิค 
Immunochromatographic Stript test" ซึ่งมี นายจักรกฤษณ ใจดี นักเรียน รร.แมพริกวิทยา จ.ลําปาง 
เปนผูพัฒนาโครงงาน และ รศ.ดร.ชัชชัยฯ เปนที่ปรึกษาโครงงาน  
 
7. รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดนประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอร เรือ่ง 
"Heterocellular HPFH กับอาการทางคลินิกที่ไมรนุแรงของผูปวย HbE/beta-thalassemia : 
กรณีศึกษาครอบครัวชาวไทยภาคเหนือ" จากการไปนําเสนอผลงานวิจัยการประชุมสัมมนาวิชาการ
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ธาลัสซีเมียแหงชาติครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเจรญิศรีแกรนด รอยัล จ. 
อุดรธานี จํานวน 3 เรื่อง (poster 2 เรื่องและ oral 1) 
 
8. ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ  
 1. ไดรับรับคดัเลือกเปน "เมธีสงเสริมนวัตกรรม" ประจําป 2552 (Innovation Ambassador 
2009) จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ วันที่ 26 มกราคม 2552 
 2. ไดรับทุนนกัวิจัยแกนนํา ประจําป 2552 จาก สวทช. ในโครงการวจิัย "การวิจัยและพัฒนา
และจัดการองคความรูทางวิทยาภูมิคุมกันและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล เพ่ือการพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค" โดยไดรับการสนับสนุนเปนงบประมาณจํานวน 20 ลานบาท เปน
ระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ทั้งนี้ ทาง สวทช. ไดกําหนดจัดงานแถลงขาวพิธีมอบทุนและลงนามในสัญญาการ
รับทุน ในวันที ่3 มถิุนายน 2552 
 
ความรวมมือทางวิชาการกบัสถาบันในประเทศและตางประเทศ 
 ปจจุบันคณะเทคนิคการแพทย มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองคกรตาง ๆ ใน
ตางประเทศ ในดานการเรียน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝกอบรมคณาจารย การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนนกัศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ และ
การทําวิจัยรวมกัน โดยมีการลงนามในสัญญาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะในปที่ผานมามีโครงการเดนคือ โครงการ Perinatal HIV Prevention Trial (PHPT) Group จาก
ประเทศฝรั่งเศส 
 นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย ยังมีความรวมมือกับ University Paris Sud-11, Tours 
University และ France IRD 
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การใหบริการวิชาการแกชมุชน 
1. การใหบริการวิชาการวิชาการและวิชาชีพ 
 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ ซึง่บุคลากรเหลานี้ไดมีโอกาสนาํความรูความสามารถทางวิชาการวิชาชีพเหลานี้ออกใหบริการ
วิชาการแกชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การเปนวิทยากร การเขารวมเปนกรรมการวิชาชีพ การออกหนวย
บริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทยรวมกับศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลนิิก จัดกิจกรรมวิชาการ
โดยไดรับความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน โดยในรอบป 2552 ทีผ่านมา คณะเทคนิค
การแพทยไดใหบริการวิชาการโดยสรุปดังนี้ 
 
การใหบริการ จํานวนครั้ง 

วิทยากร 291 
เขารวมเปนกรรมการวิชาชีพ 7 
เขารวมเปนกรรมการวิชาการ 
(กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ) 

115 

จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ 13 
 

กิจกรรมบริการวิชาการ วันที ่

อบรม เรื่อง การดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยตนเองแบบองครวม “กายใจสดใสใน
วันชื่นบาน”  

8-10 ตุลาคม 2551 

อบรม เรื่อง ความกาวหนาทางวิชาการทางเคมีคลินิก (Recent Advances in 
Clinical Chemistry) 

14-16 ตุลาคม 2551 

งานสัปดาหกายภาพบําบัดแหงชาติ 2551 “กายภาพบําบัดสัมผัสไดใกลตัวคุณ” 25 – 26 ตุลาคม 2551 
วันกิจกรรมบําบัดสากล 27 ตุลาคม 2551 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคธนาคารเลือดในการทดสอบปฏิกิริยาระหวาง
แอนติบอดีและแอนติเจนหมูเลือด 

29-31 ตุลาคม 2551 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องการสรางภาพระดับโมเลกุล 
(MOLECULAR IMAGING : MOVING FROM DISCOVERY TO PRE-
CLINICAL AND CLINICAL APPLICATIONS)  

9-12 พฤศจิกายน 
2551 

อบรมและดูงานทางคลินิกกายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ จาก 
The School of Physiotherapy มหาวิทยาลัย Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 

24 พฤศจิกายน – 18 
ธันวาคม 2551 

คณะเทคนิคการแพทย รวมกบัโครงการ PHPT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ เรื่อง "Treating People with HIV : Research, Implementation, 
Public Health" 

24-26 พฤศจิกายน 
2551 

ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย ประจําป 2551 1-4 ธันวาคม 2551 
โครงการ การศึกษานอกสถานที่ สําหรับเดก็ดอยโอกาส “พานองสูโลกกวาง” 
ครั้งที่ 11 

13 ธันวาคม 2551  
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันที ่

คณะฯ รวมกับ PHPT กําหนดจัดอบรมนานาชาติ เรื่อง The impact of 
HIV/AID and antiretroviral treatment in Asia สําหรับบุคลากรทาง
สังคมศาสตรจากลุมแมน้ําโขง 

19-21 กุมภาพันธ 
2552 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ MRI ครั้งที ่1 และ 2 1 กุมภาพันธ – 10 
เมษายน 2552 และ 1-

26 มิถนุายน 2552 
โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรูเรื่อง International Colloquium 2009 Cellular 
distribution, anticancer mechanisms and modulation of inflammatory 
gene expression of falvonoid derived from thai plants. 

9 เมษายน 2552 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย รวมกับ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ ภาควิชาฟสิกสคณะ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดประชุม The 2nd Meeting on 
Biomaterials and Nanofibours for Biomedical Researches 

17-18 เมษายน 2552 

ประชุมวิชาการ ศ. เกียรติคณุ ดร.นายแพทย ปญจะ กุลพงษ เรื่อง 
ความกาวหนาในการตรวจทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2552 

12-14 พฤษภาคม 
2552 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การวิเคราะหโปรตีนดวยเทคนิค 2-D 
electrophoresis และการประยุกตใช 

21-22 พฤษภาคม 
2552 

จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรผูดูแลดานสาธารณสุขและ
สุขภาพชุมชนสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น เรื่อง การวางแผนการจัดการ
สุขภาพในชุมชน 

27-28 พฤษภาคม 
2552 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานทางคลินิก
กิจกรรมบําบัด 

5-7 สิงหาคม 2552 

 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทยยังใหบรกิารวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เชน การเผยแพรความรู
ขาวสารความกาวหนาดานวิทยาการสหเวชศาสตรผานทางวารสารเทคนิคการแพทย ซึ่งมีกําหนดตีพิมพ
เผยแพรราย 3 เดือน การเปดบริการหองสมุดเพื่อใหสืบคนและเปนแหลงเรียนรูแกบุคคลทั่วไปนอกเวลา
ราชการ เปนตน 
 
2. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดต้ังขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา15(11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 สภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดต้ัง ดังนี้  
 1. เพื่อใหศูนยบรกิารเทคนิคการแพทยคลนิิก เปนสถานที่ฝกปฏิบัติของนักศึกษาและเปนสถานที่
ฝกอบรมแกบคุคลภายนอก  
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 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณแกคณาจารยในคณะ ในการบริการแกประชาชน ซึ่งทักษะและ
ประสบการณนี้สามารถนําไปสอนนักศึกษาไดโดยตรง  
 3. การใหบริการทางเทคนิคการแพทยคลนิิก เปนพืน้ฐานไปสูการวิจัย, การพัฒนาเทคนิคและ
วิธีการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพทางการปฏิบัติทดลอง อันจะนาํไปสูการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอน ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการตอไป  
 4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทยคลินิกของคณะในหนวยงานตางๆ 
รวมไวในศูนยเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการใหบริการตลอดจนเกิดความคลองตัวในดานการ
บริหาร  
 5. เพื่อใหบริการทางเทคนิคการแพทยคลนิิก ของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ไดแก 
ทางเทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแกประชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแกประชาชนในภาคเหนือ ตลอดจนใหบริการแกโรงพยาบาล สถาบัน หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 6. การใหบริการนี้จะนําไปสูมาตรฐานของวิชาชีพและความรวมมือระหวางหนวยงาน สถาบัน 
องคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 7. รายไดสวนหนึง่จากการใหบริการ จะทําใหคณะพึ่งตนเองไดมากขึ้นกอใหเกิดการพัฒนาทั้ง
ดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ ทําใหเกิดการปรับปรุงระบบงานในองคการใหเหมาะสมและคลองตัวมากขึ้น  
 ทั้งนี้ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเปน
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แหง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม (อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2535) 
 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวบรวมงานบริการตางๆ ไวในศูนยบริการฯ 
เพียงแหงเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ แกผูมาใชบริการ ตลอดจนความคลองตัว ในการ
บริหาร นอกจากนี้ทางศูนยบริการฯ จะเนนการบริการดาน การตรวจสุขภาพประจําป และ การตรวจพิเศษ 
(Special test) ซึ่งคณะแพทยศาสตรยังไมมีบริการ ก็จะเปนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ แกอาจารยที่
รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ใหมากยิ่งขึ้น และการที่คณะ เทคนิคการแพทย มีหองปฏิบัติการเปนของตนเอง ก็
จะเปนแหลงขอมูล แหลงสิ่งสงตรวจ (Specimen) และแหลงเครือ่งมือ ที่จะชวยสงเสริมใหอาจารย ไดมี
โอกาสทํางานวิจัยไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปนแนวทางหารายไดมาเสริมงบประมาณปกติ ไดอีกทาง
หนึ่งดวย เพือ่นํามาพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตตอไป โดยใน
ปจจุบัน ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก ไดเปดใหบริการทั้งสิ้น 4 คลนิิก ไดแก  
 1. คลินิกเทคนคิการแพทย ใหบริการตรวจสุขภาพ เชน โคเลสเตอรอล กรดยูริค ครีอะตีนิน 
น้ําตาลในเลือดหมูเลือด พาหะโรคธาลัสซีเมียและเอนไซมจีซิก พีด ีตลอดจนใหบริการตรวจหารองรอยการ
ติดเชื้อไวรัสเอดส เปนตน 
 2. คลินิกรังสีเทคนิค ใหบริการความรูเรื่องการเตรียมตัวคนไขเพื่อรบับริการในแผนกรังสี
เอกซเรย ตลอดจนการบรรยายและสาธิตภาพถายรังสีอวัยวะตางๆ ของรางกาย 
 3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและใหคําแนะนําทางกิจกรรมบําบัด เชน ทดสอบการรับรู
ความรูสึกและความสัมพันธของอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย การตรวจวัดความเครียด การใชกจิกรรม
ฟนฟู รักษาคนปวยหรือ ผูที่มคีวามผิดปกติทางสมอง 
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 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและใหคาํแนะนําทางภายภาพบําบัด ความ
เจ็บปวดสวนตางๆ ของรางกาย เชน ปวดคอ ไหล เขา เอว และการฟนฟูสภาพรางกายสําหรับผูไดรับ
อุบัติเหตุ ตลอดจนการชวยเหลือคนพิการ 
 ในรอบปที่ผานมาศูนยบริการฯ ยังไดออกใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองที่ตางๆ เชน องคการ
บริหารสวนตําบลตนธง จ.ลําพูน, เทศบาลตําบลแมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน, บริการวิชาการตรวจสุขภาพใน
วาระครบสมาคมเทคนิคการแพทยไทย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา เปนตน โดยมีผูเขารับ
บริการของศูนยบริการฯ รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 75,000 คนครั้ง 
 
กิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 คณะเทคนิคการแพทยบริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแตงต้ังคณะทํางานที่เกี่ยวของขึ้น คือ 
 1. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่ 
  1. สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ในทุกๆ โอกาส ทั้งโดยการดําเนินงานรวมกันภายในคณะฯ รวมกับทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดย
การรวมกับชุมชนในทองถิ่น 
  2. ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูทางศิลปวัฒนธรรมแกบุคลากรคณะฯ 
  3. กระตุนจติสํานึกของบุคลากรใหเกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 
  4. ดําเนินการเพื่อใหศิลปวัฒนธรรมอยางนอยประเภทใดประเภทหนึ่ง เปนเอกลักษณของ
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  5. ดําเนินงานตามที่ผูบริหารเสนอแนะและมอบหมาย 
 
 2. คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม รบัผิดชอบดําเนินการเรื่องสิ่งแวดลอม
ดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายการบริหารจดัการและดูแลดานสิ่งแวดลอมของคณะ  
  2. ตรวจสอบ ควบคุม ตามขอ 1 ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว  
  3. อนุรักษพลังงานและพัฒนาจดัการสิ่งแวดลอม  
  4. ปลูกฝงจิตสํานึกดานอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกบับุคลกรและนกัศึกษา  
  5. นําระบบคุณภาพมาตรฐานทางสิ่งแวดลอมมาปรับใชในคณะฯ 
 โดยในรอบป 2552 ทีผ่านมาคณะกรรมการทั้งสองชุดไดดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายกิจกรรม เชน 
ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ การถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 
การจัดบอรดความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทอดผาปา ถวายผากฐิน อบรม
ภาษาและวรรณกรรมลานนา รดน้ําดําหัวผูอาวุโส กิจกรรมรณรงคเพื่อการประหยัดพลังงาน เปนตน 
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กิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรรม วันที่จัดกิจกรรม จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

พิธีมอบประกาศนียบัตรภาษาและวรรณกรรมลานนา คณะ
เทคนิคการแพทย 

18 ตุลาคม 2551 60 

รวมประเพณียี่เปง เทศกาลลอยกระทง ประจําป 2551 12 พฤศจิกายน 2551 25 
พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2551 5 ธันวาคม 2551 50 
โครงการทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2551 25 ตุลาคม 2551 25 
ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

30 ธันวาคม 2551 120 

ทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดพันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม 30 มกราคม 2552 50 
รวมประเพณีสงกรานต มหาวิทยาลัย กับเทศบาลเชียงใหม 13 เมษายน 2552 40 
รวมประเพณีรดน้ําดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17 เมษายน 2552 5 

ประเพณีรดน้ําดําหัวคณบดีและผูอาวุโส คณะเทคนิค
การแพทย 

22 เมษายน 2552 60 

รวมประเพณีทําบุญเมืองเชียงใหม หนวยพิธีประตูสวนดอก 
ประจําป 2552 

4 มิถุนายน 2552 15 

รวมถวายเทียนพรรษา ณ วัดตาง ๆ ในนครเชียงตุง รัฐฉาน 
สหภาพพมา  

27 - 30 มิถนุายน 
2552 

50 

ถวายเทียนพรรษาประจําป 2552 ณ วัดพระธาตุจอมแจง อ.
แมแตง จ.เชียงใหม 

2 กรกฎาคม 2552 50 

โครงการเผยแพรความรูทั่วไปในเชิงปรัชญา พุทธศาสนา 
และศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีชาวลานนาทางสถานี
วิทยุสรางเสริมพลังชุมชน FM 99 MHz “รายการขวงคน
เฒา” 

ตลอดป  

โครงการเผยแพรความรูทั่วไปในเชิงปรัชญาและพุทธ
ศาสนา ในคอลัมนจดหมายเหตุลานนา หนา 5 หนังสือไทย
นิวส 

ตลอดป  

โครงการอนุรักษสุภาษิตสอนใจชาวลานนา คณะเทคนิค
การแพทย ประเภทคาว / ซอ / กาพย / ราย / กะโลง / คาว
ฮ่ํา / รอยแกว 

ตลอดป  

โครงการเผยแพรขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย คณะเทคนิคการแพทย 

ตลอดป  
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การประกันคณุภาพการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและ
ภาควิชา รวมทั้งไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหนาที่
สนับสนุนขอมลูและการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศกึษาในแตละรอบการตรวจประเมิน ซึ่งใน
รอบการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 2552 (รอบประเมิน 
1 มิถนุายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552) ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 25-26 มิถนุายน 2552 ที่
ผานมานี้ คณะเทคนิคการแพทยไดรับการประเมินใหอยูในระดับคะแนน 2.65 หรือ 88.3 หรือจัดอยูในกลุม
คณะที่มีผลการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาในระดับดีมาก 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
 คณะอนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควชิา 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชารังสีเทคนิค 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชากายภาพบําบัด 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชากิจกรรมบําบัด 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเทคนิคการแพทย 
 
ผูบริหารคณะเทคนิคการแพทย 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดุมศักดิ์ เหวซึ่งเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
 2. รองศาสตราจารยนันทยา ชนะรัตน รองคณบดีฝายบริหาร 
 3. ผูชวยศาสตราจารยบงกชวรรณ สุตะพาหะ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ 
 5. อาจารยพิรณุ ไชยเชียงพณิ รองคณบดฝีายพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพการศึกษา 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 8. รองศาสตราจารย ดร.สํารี มั่นเขตตกรน รองคณบดีฝายงานบัณฑิตศึกษา 
 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพื่อนใจ รัตตากร ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
 10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพันธุ คงสวัสดิ์ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร ออนละออ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 
 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา หมั่นดี หัวหนาศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก 
 13. รองศาสตราจารย ดร.ปรียานาถ  วงศจันทร หัวหนาภาควิชาเทคนิคการแพทย 
 14. รองศาสตราจารยอุทุมมา  มัฆะเนมี หัวหนาภาควิชารังสีเทคนิค 
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 15. รองศาสตราจารย ดร.วรรณิภา  บุญระยอง หัวหนาภาควิชากิจกรรมบําบัด 
 16. รองศาสตราจารยสายนที ปรารถนาผล หัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด 
 
 17. นางศิริรัตน ปุรณะพรรค เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย 
 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
110 ถนนอนิทวโรรส อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 50200 

โทรศัพท : 0-5322-1829, 0-5394-5072 โทรสาร : 0-5394-6042 
URL : http://www.ams.cmu.ac.th 

 
 


