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คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําป 2553 

---------------------------------- 
 
1. ความกาวหนาในดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสงเสริมการผลิตตํารา การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คณะเทคนิคการแพทย ไดจัดทําโครงการผลิตตําราเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย 

บุคลากรจัดทําตํารา คูมือการสอน เอกสารทางวิชาการ ภาคบรรยาย/ปฏิบัติ เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอนในหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ โดยพิมพเปนรูปเลมเพื่อจําหนายใหแกนักศึกษา คณาจารย และผูสนใจ 
นอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส บรรจไุวในเว็บไซตของคณะเทคนิคการแพทย ไดแก คูมือการ
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เอกสารประกอบการสอนจุลชีววิทยาคลินิก อยูในเวบไซตคณะเทคนิคการแพทย 
เปนตน 

 
1.2 การพัฒนาดานเทคโนโลยีและสื่อการสอน 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอรมาใชประกอบการเรียนการสอน ผานระบบเครือขายและระบบอินเตอรเนท มีการสอน
โดยใชระบบสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร internet จัดการเรียนการสอนในระบบ KC Moodle มีการปฎิ
รูปการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีคุณลักษณะสามารถอานและเขาใจในการเรียน รูจักฟง 
ผูอื่น รูจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคิดรวมกัน นําเสนอความคิดหรือผลงาน แสวงหาความรูจากแหลง
ทรัพยากรการเรียนรู สืบคน ขอมูลและใชขอมูล มีทักษะในการคิดวิเคราะห แกปญหา โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนมีการสืบคน การนําเสนอโดยใช power point รวมอภิปรายในชั้นเรียน  

- มีจํานวนนักศึกษาของคณะฯ ที่ไดรับรางวัลเรียนดีประจําปการศึกษา 2552-2553 
จํานวน 266 คน 

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 25 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง 54 คน 
- เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญทอง) 6 คน 
- เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญเงิน) 19 คน 
- เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป (เหรียญทองแดง) 81 คน 
 
1.3 โครงการความรวมทางวิชาการในระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดพิธีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ "โครงการ
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ Operation BIM ตอการกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุม" ระหวาง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน) โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ 
เปนหัวหนาโครงการ เมื่อวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 สําหรับโครงการนี้ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด 
(มหาชน) เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,782,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
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1.4 โครงการความรวมทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
  1 โครงการความรวมมือทางวิชาการดานสาขาวิชากิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด 

ระหวางคณะเทคนิคการแพทย กับ มหาวิทยาลัย Tokushima Medical University 
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2. ความกาวหนาในดานการวิจัย 
ผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553 
 “ศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย” ซึ่งมี ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ เปนหัวหนาโครงการ ไดรับการ
พิจารณาใหเปน 1 ใน 5 ศูนยวิจัยในโครงการ พัฒนาศูนยความเปนเลิศ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
ไดรับ งบประมาณสนับสนุน จาก งบประมาณแผนดิน ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปละ 2.5 ลานบาท 
เปนเวลา 3 ปตอเนื่องกัน 
ผลงาน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของคณะเทคนิคการแพทย 

1) กรรมวิธีการผลิต ชุดน้ํายาตรวจนับจํานวน CD4 Positive Lymphocytes ในเลือด โดยใช
เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ และ ชุดน้ํายาดังกลาว และ การใชชุดน้ํายาดังกลาว ในประเทศไทย 27 
ตุลาคม 2549 คําขอเลขที่ 0601005304 ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ (1 ในคณะผูประดิษฐ) 

2) กรรมวิธีการตรวจกรอง ผูที่เปนพาหะ แอลฟาธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแบบแถบ ในประเทศ
ไทย 23 มีนาคม 2550 คําขอเลขที่ 0701001329 ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ / รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา / 
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ / ผศ.ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล / ศ.นพ.สุทัศน ฟูเจริญ 

3) ชุดตรวจฮีโมโกลบินอี แบบหลอด และ กรรมวิธีการตรวจ ในประเทศไทย - 26 กุมภาพันธ 
2553 คําขอเลขที่ 1001000304 - รศ. ดร. ธนูศักดิ์ ตาตุ 
 4) ผลวิจัย ”หญาหมอนอย" ชวยเลิกบุหรี่ ดร.ดลรวี ลีลารุงระยับ อาจารยคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม รวมกับ ศูนยวิจัยและจัดการความรู เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) และ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกันวิจัยคนควาหาวิธีชวยผูเลิกบุหรี่ จนพบ 
ผลวิจัยสมุนไพร หญาดอกขาว หรือ หญาหมอนอย รวมกับ การออกกําลังกาย ชวยลด การสูบบุหรี่ ไดผล
เกินคาด เกือบรอยละ 80 ไมมีอาการขางเคียง แถมลดเครียด ลดกาซในลมหายใจ 

 
2.1 ผูไดรับรางวัลนักวิจัย หรือผลงานดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553 

1) ผลงานเรื่อง "Inhibitory effect of Gynostemma pentaphyllum Thunb and 
Houttuynia cordata Thunb crude extracts on cell growth and Wilms' tumor1 gene 
expression in U937 cells" โดย นายสิงหคํา ธิมา นักเทคนิคการแพทยประจําภาควิชาเทคนิค
การแพทย ไดรับรางวัล APCCB 2010 Travel Award (ไดรับทุนจํานวน 500 $US) ซึ่งไดรับทุนรางวัล
เพื่อนําเสนอผลงานในการประชุม The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry (APCCB 
2010) ณ ประเทศเกาหลีใต ระหวางที่ 3-7 ตุลาคม 2553 

2) ผลงานเรื่อง Inhibitory effect of pure curcumin on Wilms' tumor (+/+) 
isoform transfected U937 cells และผลงานเรื่อง Effects of pure curcumin and moderate 
exercise on platelet aggregation in healthy males โดย อ.ดร.ณัฐจีรา อินตะใส อาจารยประจํา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ไดรับรางวัล APCCB 2010 Young Scientist Scholarship (ไดรับทุน
จํานวน 3500 $US) ซึ่งไดรับทุนรางวัลเพื่อนําเสนอผลงานในการประชุม The 12th Asian-Pacific 
Congress of Clinical Biochemistry (APCCB 2010) ณ ประเทศเกาหลีใต ระหวางที่ 3-7 ตุลาคม 2553 
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 2.2 โครงการความรวมมือกับตางประเทศ  
- โครงการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชยา Nevirapine รวมกับยา Zidovudine เพื่อ

ปองกันการถายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสูทารกในประเทศไทย โดยคณะเทคนิคการแพทย รวมกับ 
The Perinatal HIV Prevention Trial Group (PHPT), Institut de Recherche Pour le Developpement 
และ Agence Nationale de Recherches Sur le Sida (ANRS) ประเทศ ฝรั่งเศส, Harvard School of 
Public Health, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแกน (โครงการตอเนื่องโดยเริ่มต้ังแตป 
2550 – 2554) 

- โครงการวิจัย “การปองกันและการรักษาเอช ไอ วี ที่ใหผลดีที่สุดภายใตแผนขยายการเขาถึง
การดูแลรักษาเอช ไอ วี อยางทั่วถึงไปในประเทศไทย” (Optimization of HIV prevention and treatment 
in the context of the expanding universal access to HIV care in Thailand ) โดยการสนับสนุน
งบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสนับสนุนจาก รัฐบาลฝรั่งเศส 
(โครงการตอเนื่อง 5 ป ระหวาง 1 กรกฎาคม 2549- 30 มิถุนายน 2554) 
 2.3 ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรชีวการแพทย และ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภาพถายทาง
การแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  1) หนวยวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยไทย – ฝรั่งเศส (Franco – Thai Medical 
Science Research Unit) โดยมี ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี เปนผูประสานงานฝายไทย ไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยและกิจกรรมวิชาการจาก Franco – Thai Collaboration Program in Higher Education and 
Research จากรัฐบาลฝรั่งเศส เปนเงิน 144,176 ยูโร และจากรัฐบาลไทย จํานวน 640,000.-บาท  
 
งานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ (ระหวาง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 5 ผลงาน ดังนี้  
 1) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาจักรยานสามลอสําหรับออกกําลังกาย แบบมีแรงตานสําหรับเด็กสมอง
พิการ” ของ นศ.สาขากายภาพบําบัด โดยมี รศ.สายนที ปรารถนาผล เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในสาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 1-5 
ตุลาคม 2552 จากการเขารวมประกวดในโครงการรางวัลนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
 2) ผลงานเรื่อง “การออกแบบและสรางกลองใสฟลมเอกซเรยที่ยังไมผานการลางฟลมแบบยก
เคลื่อนที่ได” ของ นศ.สาขารังสีเทคนิค โดยมี ผศ.จิตติพร เขียนประสิทธิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับ
รางวัลการนําเสนอผลงานดวยโปสเตอรดีเดน จากการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมรังสีเทคนิคแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 
 3) ผลงานเรื่อง “การวัดคา T2* ในกลามเนื้อหัวใจ โดยใชเทคนิค GRE Black Blood Multi-
Echoes แบบไมกลั้นหายใจ” ผลงานของ นศ.สาขารังสีเทคนิค โดยมี อ.ดร.สุวิทย แซโคว เปนอาจารยที่
ปรึกษา ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานดวยวาจาดีเดน จากการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมรังสี
เทคนิคแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 
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 4) ผลงานเรื่อง “การผลิตและพัฒนาน้ํายาแอนติแคนายโกลบูลิน (โปลีสเปซิฟก) ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใชตรวจความเขากันไดของเลือดสุนัข และติดตามปฏิกิริยาหลังการใหเลือด” เปนวิทยานิพนธของ นศ.
บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมี รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับ
รางวัล ผลงานวิจัยทางดานสัตวเล็กดีเดน ในการประชุมวิชาการสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสตัว 
ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 26-28 เมษายน 2553 ณ ศูนยประชุมสิริกิตต์ิ กรุงเทพฯ 
 5) ผลงานเรื่อง “การฝกฝนกลามเนื้อแบบยืดยาวออกตอการปรับตัวของเอ็นรอยหวาย” ไดรับ
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ดวยวาจา โดย น.ส.รุงทิพย สุธีบุตร นักศึกษาปริญญาโทสาขา
กายภาพบําบัด โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ ประศาสนวุฒิ เปนอาจารยที่ปรึกษา ในงานประชุมสัมมนา SAT 
sports Science Presentation 2010 ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เอส ซี ปารค 
กรุงเทพฯ 
 
ความกาวหนางานวิจัยดานอื่นๆ  
  1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในวารสาร ระหวาง 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553  

- ระดับประเทศ  จํานวน 9 เรื่อง 
- ระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง 

 
2. ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สกว., สวทช., สสส., และ สกอ.  

- แหลงทุนภายในประเทศ จํานวน 37 โครงการ จํานวนเงิน 7,522,928.-บาท ** 
  หมายเหตุ: ** จํานวนเงินทุนอุดหนุนที่ปรากฏ เปนงบประมาณที่ไดรับเฉพาะในป 2553 
(เนื่องจากโครงการวิจัยเหลานี้ จะมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 1 - 5 ป 

 
3. ขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานวิจัย  ขอมูลระหวาง 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 

2553 
- ในประเทศ จํานวนเรื่อง 12 เรื่อง 
- ตางประเทศ จํานวนเรื่อง 5 เรื่อง 
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งานวิจัย 
 คณะเทคนิคการแพทยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปงบประมาณ 2553 
จากแหลงทุนตางๆ ดังนี้ 
 1. งบประมาณแผนดิน 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน 1,713,400 บาท 
 2. งบประมาณเงินรายไดคณะฯ 21 โครงการ เปนจํานวนเงิน 684,238 บาท 
 3. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 675,940.-บาท 
 4. งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 4,449,350.-(เฉพาะป 
2553) 
 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

งบประมาณแผนดิน  

1.การผลิตและแยกบริสุทธิ์เอนไซม Lipase และ Glyceral Kinase เพื่อพัฒนาชุดน้ํายาสําหรับ
ตรวจวัดระดับไตรกลีเซอไรตในกระแสเลือด (ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่) 

741,500 

2. การผลิตอนุพันธไคโตซานละลายน้ําที่หอหุมโมโนโคลนอลแอนติบอดีจําเพาะตอเฮพาแรนซัลเฟต
โปรติโอกลัยเคน และการศึกษาความสามารถยับยั้งการเผยแพรกระจายและการฝงตัวของ
เซลลมะเร็งในสัตวทดลอง (รศ.ดร.ปรียานาถ วงศจันทร) 

971,900 

งบประมาณเงินรายได  

1. โครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของ
ผูสูงอายุสมองเสื่อม (ผศ.สุภาวดี พุฒิหนอย) 

12,000 

2. โครงการวิจัยเรื่อง ประเภทความบกพรองดานความรูความเขาใจขณะประกอบกิจวัตรประจําวัน
ขั้นสูงในผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร) 

23,750 

3. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบคัดกรองปญหาทักษะดานการเขียน : การหาความเที่ยง และ
ความเชื่อมั่น (อ.สุจิตรพร เลอศิลป) 

27,900 

4. โครงการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักกิจกรรมบําบัดตอหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชากิจกรรมบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ( ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย) 

6,100 

5. โครงการวิจัยเรื่อง ชนิดของฮีโมโกลบินที่ใหผลก้ํากึ่งกับการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียดวยวิธี 
single tube osmotic fragility test ในประชากรของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง (นายสิงห
คํา ธิมา) 

40,000 

6. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจหา HIV-1 RNA ดวยวิธี in-house real-time RT-PCR 
จากตัวอยางพลาสมาบนกระดาษกรอง (อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรัตน) 

56,000 

7. โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจหายีนที่เกี่ยวของกับการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุม b-lactams ใน
สิ่งแวดลอม: การศึกษาเบื้องตน (อ.ดร. บดินทร บุตรอินทร) 

50,000 

8. โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจวัดระดับสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนในซีรัมเกษตรกรจาก
จังหวัดเชียงใหม (นาง แพรภคภร กุลนาจา) 

60,000 

9. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธี Flow Cytometric Microsphere-Based Hybridization เพื่อใชใน
วินิจฉัยการติดเชื้อ Human Immunodeficiency Virus Type 1 (อ.ดร.พูนทรัพย ผลาขจรศักดิ์) 

60,000 
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10.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการแยกสกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรียจากเลือดโดยใชผงแมเหล็ก
นาโนสังเคราะหเคลือบเจลาตินและการประยุกตใช ( อ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต) 

51,000 

11.โครงการวิจัยเรื่อง การสรางพลาสมิดเวคเตอรลูกผสม pcDNA3.1+/G-CSF เพื่อนําไปใชสราง
โปรตีน G-CSF (อ.ดร.ธัญญารัตน จอมแกว) 

 

12.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราการเกิด Apoptosis ของ CD4 T lymphocytes ในผูติดเชื้อ 
เอช ไอ วี และผูปวยเอดส Study of CD4 T lymphocyte apoptosis in HIV infected/AIDS patients 
(ผศ.ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล) 

50,000 

13.โครงการวิจัยเรื่อง ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของ Michigan Hand Outcomes 
Questionnaire ฉบับภาษาไทย (ผศ.ดร.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม 

32,000 

14.โครงการวิจัยเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นาย นที จินดาคํา) 

9,800 

15.โครงการวิจัยเรื่อง ความรูและการตระหนักถึงการปองกันการติดเชื้อในหองปฏิบัติการของ
นักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นส. รัชฎาพร 
อุดปวน) 

10,000 

16.โครงการวิจัยเรื่อง แนวโนมและสาเหตุในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นางเตือนใจ โพนสูง) 

10,000 

17. โครงการวิจัยเรื่อง ปญหา แนวทาง การจัดซื้อและการนําจายวัสดุ-อุปกรณสําหรับการเรียนการ
สอน ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นางวันเพ็ญ ไวสืบขาว) 

8,635 

18.โครงการวิจัยเรื่อง ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมิน Neck Disability Index และ 
Neck Pain and Disability Scale ฉบับภาษาไทยในผูปวยที่มีปญหาปวดคอ บาท (อ.ดร.สุรีพร อุทัย
คุปต) 

45,500 

19.โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวีดีทัศนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคตอสมรรถภาพทางกาย
ในเด็กอวน (รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล 

42,000 

20.โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกออกกําลังกายแบบยืดยาวออกตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของเอ็นรอยหวายในคนสุขภาพดี (ผศ.ดร.อรวรรณ ประศาสนวุฒิ) 

57,200 

21.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการใหความรูเกี่ยวกับการบําบัดดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมแกญาติและผูดูแลแบบสหสาขาวิชา (ผศ.จิรนันท กริฟฟทส) 

22,888 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1. โครงการวิจัยเรื่อง The influence of neck pain on sensorimotor function in elderly patients 
(อ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต/ 

99,940 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การรับรูของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและผูดูแลตอการประกอบกิจกรรมของ
ผูปวย(ผศ.ดร.จนัญญา ปญญามี ทิพยพยอม) 

76,000 

3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการไบโอมารคเกอรที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดปกติของกระบวนการเม
ตาบอลิซึมในเซลลตนกําเนิดปกติที่ถูกชักนําโดยรังสีเอ็กซที่มีชวงพลังงานระหวาง 30-100 เคอีวี(อ.
ดร.มนตรี ต้ังใจ) 

100,000 
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4. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกดานความรูความ
เขาใจสําหรับผูที่มีความบกพรองของสมองที่ไมรุนแรง : หลักฐานจากการตรวจวิเคราะหไบโอมารค
เกอรในสมองดวยเทคนิคแมกเนติกเรโซแนนซเปกโทรสโกปและทักษะดานความรูความเขาใจ (ผศ.
ดร. สมพร สังขรัตน) 

100,000 

5. โครงการวิจัยเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีซิมเพลกในการผลิต single chain แอนติบอดี
ตอโปรตีน p17 ของเชื้อ HIV-1 ที่สรางจากเชื้อ Escherichia coli ในถังหมักปริมาตร 5 ลิตร  
(อ.ดร.บดินทร บุตรอินทร ) 

100,000 

6.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาหนาที่ของ CD147 โดยใชเทคโนโลยีอินทราบอดีในเซลลมะเร็งลําไส 
(ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว) 

100,000 

7. โครงการวิจัยเรื่อง การกระตุนพัฒนาการของเซลลตนกําเนิดจากรกโดยการใชคุณสมบัติความ
ยืดหยุนของพื้นผิวสัมผัส (อ.ดร.ฟาใส คันธวงค ) 

100,000 

แหลงทุนอื่น (สวทช. สกอ. สกว.วช.)  

1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทยเพื่อผลิตแอนติเจนและ
แอนติบอดีสําหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การปองกันรักษาโรค และการบริการ 

5,000,000.- 
ระยะเวลา 5 
ป (2552-

2556) 
2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จากพลาสมาโดยวิธี Real-time 
PCR : การประเมินประสิทธิภาพระหวางหองปฏิบัติการ 

736,450.- 
ระยะเวลา 1 
ป (ม.ค.53-

ม.ค.54) 
3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาตรวจสอบกลไกการลดความเจ็บปวดโดยการออกกําลังกายกลามเนื้อ
แกนกลางลําตัว : การศึกษาวิจัยแบบสุมแบบมีเงื่อนไขควบคุมเปรียบเทียบแบบหลอก 
( ผศ.ดร.อาทิตย พวงมะลิ) 

480,000.- 
ระยะเวลา 2 
ปมิ.ย.2553-
มิ.ย.2555 

4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาหนาที่ของ CD147 โดยใชเทคโนโลยี intrabody : บทบาทตอระบบพ
ลาสมินโนเจนแอคติเวเตอรชนิดยูโรไคเนสและการเคลื่อนที่ของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (อ.ดร.ณัฐจี
รา อินตะใส) 

480,000.- 
ระยะเวลา 2 
ปมิ.ย.2553-
มิ.ย.2555 

5. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหระดับ T cell receptor gene rearrangement excision circles 
ภายหลังไดรับ HAART ในผูติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่ติดและไมติดเชื้อฉวยโอกาส  
(ผศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ) 

480,000.-
ระยะเวลา 2 
ปมิ.ย.2553-
มิ.ย.2555 

6. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาองคประกอบและฤทธิ์ของหญาดอกขาว พลูคาวและหอมแดงไทยตอ
ภาวะออกซิเดทีฟเสตรท และการอักเสบ เพื่อเปนสมุนไพรการแพทยสําหรับมะเร็งปอด 

480,000.-
ระยะเวลา 2 
ปมิ.ย.2553-
มิ.ย.2555 
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ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

7. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทยเพื่อการจัดระบบประกันคุณภาพงาน
บริการทางรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
(รศ.อทุมมา มัฆะเนมี) 

3,505,900.- 
ระยะเวลา 2 

ป (ก.ค.
2553-ก.ค.

2555 
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3. ความกาวหนาในดานการบริการวิชาการแกสังคม 
3.1 คณะเทคนิคการแพทย ไดใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนรวมกับหนวยงานตางๆ เชน 

สถานสงเคราะหคนชรา โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนแออัด กลุมดอยโอกาส และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียงใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใหบริการ
วิชาการในรูปของงานบริการตามลักษณะสาขาวิชาวิชาชีพที่คณะฯ เปดสอน จํานวนประมาณ 12 ครั้ง มี
ผูเขารับบริการไมนอยกวา 3,339 ราย  

 3.2 คณะเทคนิคการแพทย มีศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก เพื่อบริการตรวจสุขภาพใหกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม บุคคลและหนวยงานทั่วไป ในป 2553 มีผูมารับบริการทั้งส้ิน 81,476 
ราย โดยประกอบดวยสาขาวิชาตางๆ ดังนี้ 

สาขาวิชากายภาพบําบัด ใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการปองกันรักษา และสงเสริม
สมรรถภาพรางกายของผูที่มีความผิดปกติ อันเนื่องมาจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของกระดูกและ
กลามเนื้อ 

สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการฝกหัดผูพิการทางรางกาย
ดานอัมพาต ครึ่งซีก ครึ่งทอน แขนขาขาด และผูปวยที่ผิดปกติทางจิตใจ เชน โรคจิตซึมเศรา เปนตน 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการใชรังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
โรคอยาง ถูกตอง ปลอดภัยและไดผล เชน การถายภาพเอ็กซเรยสวนตางๆ ของรางกาย การตรวจดวย
เอ็กซเรยคอมพิวเตอร การตรวจหาตาํแหนงการกระจายของมะเร็ง เปนตน 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ใหบริการทางหองปฏิบัติการเพื่อชวยวินิจฉัย ติดตามอาการ
และติดตามผลการรักษาโรค ไดแก การตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ สวนประกอบและ
หนาที่ของเม็ดเลือด การตรวจความผิดของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และการตรวจวินิจฉัยทางเคมี
คลินิก เปนตน  

บริการใหการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัด โดยใชน้ําเพื่อบําบัดรักษา ซึ่งคณะฯ มีอาคาร
ธาราบําบัด สําหรับใหการตรวจและใหคําแนะนําทางกายภาพบําบัด ความเจ็บปวดสวนตางๆ ของ
รางกาย เชน ปวดคอ หลัง ไหล เขา เอว เปนตน ตลอดจนการชวยเหลือคนพิการ และผูสนใจทั่วไป 

 
3.3 โครงการความรวมมือใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ ของสวนราชการ ดังนี้ 

 
 1) ชื่อโครงการ โครงการถายทอดเทคโนโลยีสุขภาพสูชุมชนตําบลปาไผ และชุมชนตําบลแม
แฝก 
โดย ความรวมมือระหวางคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหมและองคการบริหารสวนตําบลปา
ไผ,องคการบริหารสวนตําบลแมแฝก  

 วัตถุประสงค/เปาหมาย 
1. เพื่อใหบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทยไดมีโอกาสใชวิชาความรูใหเปนประโยชน

แกประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
2. สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของสวนราชการ ผูปกครองทองถิ่น และผูนําชุมชนไดมี

โอกาสรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของคณะฯ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 
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3. เพื่อใหนักศึกษาของคณะฯ ไดรับความรูพื้นฐานงานเวชศาสตรชันสูตรที่เกี่ยวกับ
ชุมชน ฝกทักษะและประสบการณ แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกตงานและรูจักใช
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมดานหองปฏิบัติการ เปนการสงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

4. เพื่อเปนแบบอยางของการถายทอดเทคโนโลยีสุขภาพสูชุมชนเพื่อสราง 
- โรงเรียนปลอดพยาธิ 
- ภาวะโลหิตจางจากภาวะโภชนาการของนักเรียนลดลง 
- น้ําดื่ม นมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย 
- ตลาด อาหารปลอดภัย (food safety) ปราศจากสารพิษ ยาฆาแมลง บอ

แรกซ ฟอรมาลิน และสารเรงเนื้อแดง 
- แมคาไมเปนพาหะของโรคไทฟอยด (Salmonella carrier) 
- กลุมรักสุขภาพ 

 ประโยชนที่ไดรับ / สาระสําคัญสรุป 
1. ชุมชนปลอดพยาธิในโรงเรียน 
2. ภาวะโลหิตจางจากภาวะโภชนาการลดลง 
3. อาหาร น้ําดื่ม สะอาด 
4. แมคาไมเปนพาหะของโรคไทฟอยด 
5. อาหารสด สะอาดปราศจากสารพิษ ยาฆาแมลง บอแรกซและฟอรมาลิน 
6. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

 
2) ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาและระดมสมอง เรื่อง เทคนิคการแพทยหวงใย รวมควบคุม

การบริโภคยาสูบ เฉพาะเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสภาเทคนิคการแพทย รวมกับคณะเทคนิค
การแพทย ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 วัตถุประสงค/เปาหมาย 
1. กระตุนใหนักเทคนิคการแพทย ตระหนัก สนใจ และมีสวนรวมตอการควบคุมการ

บริโภคยาสูบและการเลิกบุหรี่ 
2. กําหนดทิศทาง สังเคราะหรูปแบบ การใหบริการของนักเทคนิคการแพทย ตลอดจน

รูปแบบการเผยแพรและแนะนํา กิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบและการเลิก
บุหรี่ ที่สามารถใชเปนตนแบบใหนักเทคนิคการแพทยโดยทั่วไป 

 
3) ชื่อโครงการ โครงการชางบําบัด โดยภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

รวมกับศูนยบําบัดชางลําปาง จังหวัดลําปาง  
 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

1. เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการ
บําบัดชวยเหลือดวยโปรแกรมบําบัดที่ใชชางไทย 
2. เพื่อพัฒนาตนแบบของการบริการบําบัดชวยเหลือบุคคลออทิสติกสเปคตรัม และ
บุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ดวยโปรแกรมบําบัดที่ใชชางไทย 



รายงานประจําปี พ.ศ.2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 12 

3. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางคลินิกชางบําบัด 
4. เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูในเรื่องการใชโปรแกรมบําบัดที่ใชชางไทย 
แกนักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ ทั้งในและตางประเทศ 
5. เพื่อเปนคลินิกเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ กอนเขารับการบําบัดชวยเหลือโดยใชโปรแกรมบําบัดที่ใชชางไทย 
6. เพื่อจัดบริการสรางเสริมทักษะกอนการทํางานและทักษะการดําเนินชีวิตสําหรับบุคคล
ออทิสตกิ และบุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

 
 3.4 การใหบริการวิชาการในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1) การจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ใหกับบุคลากรทางการแพทย และผูสนใจ
ทั่วไป  
 ในป 2553 จํานวน 20 โครงการ มีผูเขารับบริการ 1,666 คน 
2) จัดทําวารสารคณะเทคนิคการแพทยเชียงใหม เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทาง

วิชาการ  
 ทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะฯ ไปใหแกสมาชิกทั่วประเทศ ปละ 3 ฉบับ กําหนดออกเดือน 
มกราคม  
 พฤษภาคม และ กันยายน 
3) การบริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก 

โครงการ บริการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการทางเคมีคลินิกภาคเหนือและการผลิต
ซีรัมควบคุมคุณภาพแบบกําหนดคา 

วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งในการดําเนินงานจะใชซีรัมควบคุมคุณภาพเปนตัวหลัก และใหบริการประเมินคุณภาพ 
หองปฏิบัติการแกโรงพยาบาลตางๆ โดยเก็บคาสมาชิกเขารวมโครงการในอัตราโรงพยาบาลละ 
1,500 บาท ตอป 

โครงการ บริการตรวจ viral load พื้นฐาน (Standard) และระดับความไวสูง (Ultra 
sensitive)  

วัตถุประสงค ใหบริการตรวจ viral load กับผูปวยทั่วไป และโรงพยาบาล หนวยงาน
ตางๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงการ บริการตรวจเพาะเชื้อวัณโรคจากเลือดดวยเครื่องอัตโนมัติ  
วัตถุประสงค ใหบริการตรวจเพาะเชื้อวัณโรคจากเลือดใหกับผูปวยทั่วไป และ

โรงพยาบาล หนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน  
   

4) โครงการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ  
1. โครงการกิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัดสําหรับเด็กบานเวียงพิงค อ.เมือง จ.

เชียงใหม 
2. โครงการกิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดสําหรับผูสูงอายุทุพพลภาพ สถาบันแมค

เคนเพื่อการฟนฟูสภาพ อ.เมืองเชียงใหม 
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3. โครงการกิจกรรมบําบัดในผูสูงอายุชมรมเมืองกาย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
4. โครงการกระตุนพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาการเด็กเล็กสิรินธร หวยฮองไคร อ.

ดอยสะเก็ดจ. เชียงใหม 
5. โครงการกิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัดในผูสูงอายุหมูบานวัยทองนิเวศน อ.แม

แตง จ.เชียงใหม 
6. โครงการกิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด ในผูสูงอายุสถานสงเคราะหคนชราบาน

ธรรมปกรณ จ.เชียงใหม 
7. โครงการกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.

เชียงใหม 
8. โครงการกิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด สําหรับผูสูงอายุ ศูนยบริการผูสูงอายุ

บานปยะมาลย จ.เชียงใหม 
9. โครงการกิจกรรมบําบัด และกายภาพบําบัด สําหรับผูสูงอายุ วัดร่ําเปง จ.เชียงใหม 
10. โครงการเยี่ยมบานผูพิการในชุมชนเพื่อดัดแปลงสภาพแวดลอมใหกับผูพิการ จ.

เชียงใหม จ.ลําพูน 
11. โครงการกิจกรรมบําบัดนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทยและโรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.

เมือง จ.เชียงใหม 
12. โครงการกิจกรรมบําบัดในคลินิกกิจกรรมบําบัด ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะ

เทคนิคการแพทย มช. 
13. โครงการกิจกรรมบําบัดในเด็ก โรงเรียนศรีสังวาล อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
14. โครงการกิจกรรมบําบัดในเด็กบานกิ่งแกววิบูลสันติ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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4. ความกาวหนาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สรุปผลการดําเนินงานในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 1. รวมประเพณียี่เปง เทศกาลลอยกระทง ประจําป 2553  
 2. โครงการทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2553  
 3. ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. คณะเทคนิคการแพทย รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อนําปจจัยสมทบทุนการปดทอง
พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 5. รวมประเพณีรดน้ําดําหวัอธิการบดีและผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศาลาอางแกว 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม และประเพณีรดน้ําดําหัวคณบดีและผูอาวุโส คณะเทคนิคการแพทย 
 6. รวมประเพณีทําบุญเมืองเชียงใหม หนวยพิธีประตูสวนดอก ณ หนวยพิธีประตูสวนดอก อ.
เมือง จ.เชียงใหม  
 7. ถวายเทียนพรรษาประจําป 2553 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม และ วัดฝายหิน อ.เมือง จ.
เชียงใหม  
 8. โครงการอนุรักษสุภาษิตสอนใจชาวลานนา คณะเทคนิคการแพทย ประเภทคาว / ซอ / 
กาพย / ราย /กะโลง / คาวฮ่ํา / รอยแกว ประจําป 2553 ต้ังแต 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 
 9. โครงการเผยแพรขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย คณะเทคนิค
การแพทยตลอด ปงบประมาณ 2553 โดยการจัดบอรดกิจกรรมเพื่อใหความรูและประชาสัมพันธวัน
สําคัญๆ ของไทยเปนประจําทุกเดือน เชน วันจักรกรี วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน 

 
5. ความกาวหนาในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

- งบประมาณเพื่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาคณะฯ ดังนี้  
1. ทุนฝกงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 75 ทุน เปนเงิน 
131,400.- บาท 
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาทุกชั้นป จํานวน  46 ทุน เปนเงิน 796,000.- บาท 
3. ทุนการศึกษาฯ ทํากิจกรรมดีเดน จํานวน  2 ทุน เปนเงิน 16,000.- บาท 
4. ทุนการศึกษาไดรับเงินบริจาคจากภายนอก จํานวน 35 ทุน เปนเงิน 699,760.- บาท 

 - จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีการสรางเสริมประสบการณการเขารวมโครงการตางๆ ไดแก  
1) โครงการการเรียนรูและปองกันโรคเอดส มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา ไดตระหนักถึง

ปญหาโรคเอดสในปจจุบัน ความเขาใจและอธิบายถึงการเกิดโรคเอดส ตลอดจนวิธีปองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อ HIV และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

2) โครงการสรางเสริมสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูเบื้องตนในการสรางเสริมสุขภาพและปฐมพยาบาล 

3) โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการสมัครงาน วัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาในการสมัครงานกับหนวยงานหรือโรงพยาบาลระดับนานาชาติ 
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4) โครงการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด และรังสีเทคนิค เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพของ
คณะฯ  

5) สนับสนุนใหมีการจัดต้ังชมรมสําหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ไดแก ชมรมดนตรีพื้นบานลานนา 
และชมรมภาษาตางประเทศ 

 
5.1 รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลดีเดนในดานตางๆ ประจําป พ.ศ. 2553 

1. ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 
 ชื่อผูไดรับรางวัล : นายโกวิทย นามบุญมี น.ศ. ปริญญาเอก 

 สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 
  โดยมี รศ ดร วีรวรรณ เรืองยุทธิการ เปนอาจารยที่ปรึกษา 
  ไดรับรางวัลจาก ในงานประชุมวิชาการพิษวิทยาแหงชาติครั้งที่ 3 ที่อิมแพคเมืองทอง
ธานี กทม. เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553  

 
5.2 ผลงานดีเดนของนักศึกษาที่ไดรับในดานตางๆ ประจําป พ.ศ. 2553 

ผลงานเรื่อง "การพัฒนาจักรยานสามลอสําหรับออกกําลังกาย แบบมีแรงตานสําหรับเด็ก
สมองพิการ" 
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาวัตกรรมกีฬา-ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี 
ชื่อผูไดรับรางวัล : น.ส.ญาณนันท พันธปญญา, น.ส.วีณา ชัยรัต และ น.ส.จุฑาลักษณ นาม
กร 
สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยมี รศ.สายนที ปรารถนาผล เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ไดรับรางวัลจาก ประกวดในโครงการรางวัลนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ ระหวางวันที่ 
1-5 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย 
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ 
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6. ความกาวหนาในการดําเนินงานดานอื่นๆ  
 6.1 ความกาวหนาดานเทคโนโลยี 

คณะเทคนิคการแพทย ไดพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารงาน การเรียน การ
สอน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- การพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส การใหบริการโครงการ E-library หองสมุด  
- การพัฒนาและนําระบบ ICT มาใชในการบริหารงานคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ  
- การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ E-Learning  
6.2 ความกาวหนาพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

คณะเทคนิคการแพทยไดตระหนักถึงการใชทรัพยากรและการใชสารกัมมันตรังสี ในการ
เรียน การสอน งานวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สารเคมีชนิดตางๆ ที่มีอันตรายและไมมีอันตรายตอบุคคล 
สิ่งแวดลอมของคณะฯ และสังคม ซึ่งสารเหลานี้เปนสารที่กฎหมายควบคุมทั้งในแงการใชครอบครอง การ
ใชงาน และการกําจัดทิ้ง คณะฯ ไดริเริ่มการจัดทําระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ เพื่อลด
ผลกระทบในการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตอบุคลากรและสังคม โดยการนํามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับระดับสากล คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชเปนแนว
ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค 

1) เพื่อใหสารเคมี สารกัมมันตรังสี รวมทั้งของเสียตางๆ ที่เกิดจากการเรียนการสอน การ
วิจัย มีการ จัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมายสิ่งแวดลอม โดย
การแยกขยะสารเคมี ขยะรีไซตเคิล 

2) เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ การใชพลังงานรูปแบบตางๆ ของคณะฯ 
3) เพื่อใหบุคลากรมีจิตสํานึกและตระหนักในปญหาดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนการปฏิบัติ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทางดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดทํากระทงจากใบตองแทนโฟม 
การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

6.3 บุคลากรคณะฯ ไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
1) ผศ.ดร.อุบล พิรุณสาร ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย ไดรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม "ชางทองคํา" ประจําป พ.ศ. 2553 ประเภท อาจารยผูที่มีผลงานดีเดนในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา  

2) รองศาสตราจารย ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ และและทีมวิจัยโครงการชางบําบัด 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อผูพิการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรมเพื่อผู
พิการ จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 เรื่อง โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยสําหรับบุคคลออทิสติก 

3) ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร อาจารยประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด ไดรับรางวัลผูทํา
คุณประโยชนแกผูพิการ ในโครงการรณรงควันคนพิการสากล เพื่อเสริมสรางสุขภาพจิตผูพิการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 
ธันวามหาราช จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

4) ศาสตราจารย ดร.วัชระ กสิณฤกษ ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับคัดเลือกเปน บุคคลดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําปพุทธศักราช 2552 จาก การพิจารณาของคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
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7. จํานวนนักศึกษาของปการศึกษา 2553 

ปการศึกษา 2553 คณะเทคนิคการแพทย มีนักศึกษา จํานวน 1,193 คน จําแนกเปนระดับ
ตางๆ ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1,103 คน 
 ระดับปริญญาโท  จํานวน 54 คน 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 36 คน 
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับคณะและในระดับภาควิชา/หนวยงานภายในคณะเอง ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางคุณภาพและศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2553 ที่ผานมา
นั้นไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

บรรยายพิเศษเรื่อง  “ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับโรงงานไฟฟานิวเคลียร
ในประเทศไทย”  ณ คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่ 19 ตุลาคม 
2552 

20  คน 

เสวนางานวิจัยการเรียนการสอน  “หัวขอวิจัย :  ปญหาและอุปสรรคของ
การเรียนวิชากายวิภาคศาสตร”  ระบบเคล่ือนไหว (พ.กว. 208) ใน
มุมมองของนักศึกษากายภาพบําบัด"ณ คณะเทคนิคการแพทย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่ 29 ตุลาคม 
2552 

21  คน 

โครงการ “การพัฒนาความรวมมือระหวางศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน และ
บุคลากรของภาควิชายินดีปรีดาผูจบการศึกษาและรับขวัญบัณฑิตรังสี
เทคนิค 2553”   

วันที่ 18 มกราคม 
2553 

26  คน 

ประชุมวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีใหมและความกาวหนาดานวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการทางการแพทย  ณ  โรงแรมริชมอนด  นนทบุรี    จ.
นนทบุรี   คณะเทคนิคการแพทย รวมกับ จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 
200,000.-บาท 

วันที่  25  - 26  
กุมภาพันธ  2553 

14   คน 

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการ  ภาควิชากิจกรรมบําบัด ประจําปงบประมาณ 
2553ณ    
คณะเทคนิคการแพทย และ Botanic  Resort   อ.แมริม  จ.เชียงใหม 

วันที่  8 - 12  
มีนาคม  2553 

27    คน 

สัมมนาภาควิชากายภาพบําบัด ประจําปการศึกษา 2552     ณ   คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่  15 - 17  
มีนาคม  2553 

31    คน 

โครงการการจัดการความรู เรื่อง การใหคําปรึกษาในงานเทคนิค
การแพทยและหองปฏิบัติการขึ้น ณ คณะเทคนิคการแพทย   

วันที่ 31 มีนาคม – 1 
เมษายน 2553 

30  คน 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ไดจัดสัมมนาประจําป 2553   ณ โบทานิค รี
สอรท  
อ.แมริม จ.เชียงใหม     

วันที่ 2-3 เมษายน 
2553 

41 คน 

สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย     จัดสัมมนาเพื่อปรับโครงสรางการ
บริหารงานสํานักงานคณะฯ  ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท  จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ 5-6 เมษายน 
2553 

47  คน 
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ชื่อกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

ภาควิชากายภาพบําบัด  ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
สงเสริมและปองกันสุขภาพชุมชนในเชิงรุกสําหรับบุคลากรดาน
สาธารณสุขมูลฐาน"   ณ  คณะเทคนิคการแพทย   

วันที่ 7-9  เมษายน  
2553 

47  คน 

โครงการสัมมนา เรื่อง "เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการสงเสริม พัฒนา
งานวิจัยและดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณโรคเอดส"  ณ   กรีนเลครี
สอรท  เชียงใหม   

วันที่  29 - 30  
เมษายน  2553 

57  คน 

ภาควิชารังสีเทคสิค  ไดจัดสัมมนาประจําป 2553   ณ คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม     

วันที่   3 - 4   
พฤษภาคม 2553 

16 คน 

อบรมสถิติเพ่ือการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  ณ คณะเทคนิค
การแพทย   

วันที่ 3 พฤษภาคม 
2553 

65  คน 

อบรม เรื่อง จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม หลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรคณะเทคนิค
การแพทย เพ่ือขอการรับรองโครงการวิจัยเชิงจริยธรรม  ณ  คณะเทคนิค
การแพทย 

วันที่ 12 พฤษภาคม 
2553 

59    คน 

อบรมคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรคณะ ประกอบดวย 
Photoshop CS3 (โปรแกรมตกแตงภาพ)   
Illustrator CS3  (โปรแกรมออกแบบภาพกราฟค) 
Flash CS3 (โปรแกรมทํากราฟคแอนิเมชั่น)   
Dream weaver CS3  (โปรแกรมสรางเว็บเพจ) 
การซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบ้ืองตน    

 
เดือนมีนาคม  2553
เดือนเมษายน 2553
เดือนเมษายน  2553
เดือนพฤษภาคม 

2553เดือน
พฤษภาคม  2553 

 
166 คน 

โครงการสัมมนาบริการวิชาการชุมชน ประจําป 2553   คณะเทคนิค
การแพทย 
ณ คาทิลิยา เมานเทน รีสอรท แอนด สปา  อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

วันที่ 28 - 29 
สิงหาคม 2553 

42 คน 

นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทยยังสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาองคความรูที่จัดขึ้นโดยงานอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2553 มี
บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา อบรมกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งสิ้น 503 
คน-ครั้ง 
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของนักศึกษาและเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม สามารถออกไปใชชีวิตและอยูรวมกับ
สังคมชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการและ
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต เชน 
• กิจกรรมอาสาพัฒนา/บําเพ็ญประโยชน/จิตอาสา เชน 
1. โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน 
• กิจกรรมสงเสริมทักษะประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ เชน 
1. โครงการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ดูงาน 
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในคลินิกและชีวิตประจําวัน 
3. การฝกปฏิบัติการวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ 
4. งานวันวิชาการประจําป 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
6. โครงการมัชฌิมนิเทศ โครงการปจฉิมนิเทศ 
7. โครงการอบรมเรื่องการปองกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
8. โครงการอบรมทักษะการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือดโรคเอดสและภาวะวิกฤติ 
• กิจกรรมกฬีา 
1. การแขงขันกีฬาสหเวชศาสตร-เทคนิคการแพทย 9 สถาบัน ครั้งที่ 14 
• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
1. พิธีไหวครู 
2. นํานักศึกษาใหมขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
3. พิธีรับขวัญขันโตก 
• กิจกรรมเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 โครงการประดิษฐของที่ระลึกจากเศษวัสดุ 
 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักคณะปการศึกษา 2553 6 มิ.ย. 53 
2 โครงการโลกใหมในรั้วสีน้ําเงิน มิ.ย. 53 
3 พิธีไหวครูคณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2553 12 มิ.ย. 53 
5 โครงการ Conversational English in the Clinic ประจําปการศึกษา 2553 9 กพ.53 , 27-28 ก.ค. 53 
7 ผูบริหารคณะฯ พบผูปกครองนักศึกษาใหม  24 พ.ค. 53 
8 โครงการนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 

2553 
ก.ค. - ส.ค. 53 

9 กิจกรรม "ลูกชางปลอดเหลาเขาศาสนสถาน" 27 พ.ค. 53 
10 โครงการ CMU Young Blood ปการศึกษา 2553  7 พ.ย. 52- ก.ย. 53 
11 โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2553 30 ตค. 52 
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ลําดับ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

12 โครงการมัชฌิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2551 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 7 พ.ย. 52 
13 โครงการอบรมจริยธรรม “เรียนรูชีวิตครั้งที่ 5” 31 ต.ค.52 
14 โครงการประดิษฐของที่ระลึกจากเศษวัสดุ ม.ค. 53 
15 cheer up AMS 11 ม.ค.53 
16 โครงการ อจ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะชั้นปที่ 1 - 4  ต.ค.52,23 ส.ค. – l0 ก.ย.53 
17 โครงการรับขวัญบัณฑิตใหม รุนที่ 44 19 ม.ค. 53 
18 วันวิชาการ 12 ก.พ.53 
19 สงอุนไอ สานสายใย ดวยหัวใจเทคนิคการแพทย 26 - 27 ธ.ค. 52 
20 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 2553 6 ก.พ. 53 
21 โครงการจบการศึกษาอําลาสถาบันและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2553 
12 ก.พ. 53 

22 ปลูกจิตสํานึก กยศ. 5 ก.พ.53 
23 สัมมนาผูนําการทํากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2553 18-19 เม.ย. 53 
24 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 3 26 พ.ค.53 
25 เจาภาพกีฬาสหเวชฯ ครั้งที่ 16 14 – 15 ส.ค.53 

 
ทุนการศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทยไดจัดสรรทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได รวมทั้งจากบริษัทหางราน มูลนิธิ ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา คณะฯ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งมีผูแทนจากทุกสาขาวิชา รวมเปน
คณะกรรมการ และมีเจาหนาที่จากหนวยกิจการนักศึกษา ทําหนาที่เปนผูประสานงานในการจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ 2553 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดสรรทุนการศึกษาและสนับสนุน
การแสวงหาทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน 

1. ทุนการศึกษาจัดสรรโดยคณะเทคนิคการแพทย   

1.1 ทุนการศึกษา  43 420,500 

1.2 ทุนฝกงานนอกสถานที่ (นักศึกษาชั้นปที่ 3-4)  75 131,400 

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่น    

2.1 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  10 120,000 

2.2 ทุน “กองทุนหมอเจาฟา” (คณะแพทยศาสตร ม.ช.)  4 144,000 

2.3 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยรัฐบาล  10 360,000 

2.4 ทุนการศึกษาของหนวยงานภายนอก/บริจาค  16 427,260 

3. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 319 

4. กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 3 

12,881,600 
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กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
คณะเทคนิคการแพทย ไดรับเงินบริจาคจากศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธาเพื่อจัดต้ังเปนกองทุนให

นักศึกษายืม โดยไมคิดดอกเบี้ย เพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาที่ประสบปญหาการขาดแคลนเปนกรณีเรงดวน
โดยคณะฯจะพิจารณาตามความจําเปน เปนกรณีไป  
 
อาคารสถานที่ 
คณะเทคนิคการแพทยมีพื้นที่อยูในความรับผิดชอบ 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 
อาคารหอพักนักศึกษา   2,693.20  ตารางเมตร 
อาคารเรียนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะหองเรียนทั้งหมดของชั้น 3) 
งบประมาณ 
 คณะเทคนิคการแพทย ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปงบประมาณ 
2553 จาก 2 แหลง (จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําไตรมาสที่ 4 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) คือ 
 1.) งบประมาณแผนดิน รับจริง 77,403,400 บาท จายจริง 80,329,060.32 บาท 
 2.) งบประมาณเงินรายได รับจริง 103,693,400 บาท จายจริง 88,040,622.23 บาท 
 
สถิติงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2545-2553 

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 89,568,975.69 14,448,364.97 
2549 85,096,000 22,688,700 84,368,582.12 16,139,812.53 
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 
2553 77,403,400 103,693,400 80,329,060.32 88,040,622.23 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและ
ภาควิชา รวมทั้งไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหนาที่
สนับสนุนขอมูลและการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละรอบการตรวจประเมิน ซึ่งใน
รอบการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 2553 (รอบประเมิน 
1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 
2552 ที่ผานมานี้ คณะเทคนิคการแพทยไดรับการประเมินใหอยูในระดับคะแนน 2.53 (ตามเกณฑ CMU-
QA) หรือ 2.66 (เฉพาะเกณฑของ สกอ.) หรือจัดอยูในกลุมระดับดีมาก 
 

-------------------------------------------- 
 


