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สารบัญเนื้อหาเอกสาร 

• ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์ 

• ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์ 

• วัตถุประสงค์ และภารกิจคณะเทคนิคการแพทย์ 

• ค่านิยมองค์กร 

• ประวัติความเปน็มา 

• ลําดับช่วงเวลาสําคัญที่เกี่ยวขอ้งกับคณะเทคนิคการแพทย ์

• แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ 

• ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
o หลกัสตูร 
o จํานวนนักศึกษา 
o จํานวนบุคลากร 
o กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
o กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
o ทุนการศึกษา 
o ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
o อาคารสถานที่ 
o งบประมาณ 

• ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย 
o ทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงการวิจัย 
o ผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ 
o ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 

• ผลการดาํเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่ชมุชน 

• ผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

• ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

• ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์และภารกิจ 
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถา่ยทอด
ความรู้ ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพรแ่ละ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝกึตนเป็น
ผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล ท่ีมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 
ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์ 
 ความรู้ความชํานาญในการปฏบิัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ พรอ้มจิตสาํนึก ในการ
ให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉยั บําบัดรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟสูมรรถภาพ
จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่นแกป่ระชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น 
 
ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชพี และความ
เป็นสากลเพื่อประโยชนส์ูงสดุแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑติจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจัยเพื่อ
ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟือ้โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
สังคม บุคลากรในคณะปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีของตนเองและผู้รับบริการ 
 
วัตถุประสงค์ และภารกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ และภารกิจในการดําเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด รังสเีทคนิค กายภาพบําบัด และบุคลากร
ระดับอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ท่ีมีความรู้ความชํานาญ มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 2. ทําการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ เพื่อนําไปพฒันาวิชาชีพ ให้มีความ
ทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
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 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ัวไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการ
ความช่วยเหลือในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมท้ังการให้คําปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ
แก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 4. ทํานุบํารุงและธํารงไว้ซ่ึงศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย 
 5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
 6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
 7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการ
ดําเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ 
 8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล 
 
ค่านิยมคณะเทคนิคการแพทย์ 
 AMS-CMU 
  A หมายถึง Agility 
  M หมายถึง Merit 
  S หมายถึง Social Responsibility 
  C หมายถึง Competency 
  M หมายถึง Model 
  U หมายถึง Unity 
 หรือในภาคภาษาไทย คือ 
  ยืดหยุ่นคล่องทันการณ์ อภิบาลด้วยคณุธรรม 
  สังคมตระหนักล้ํา  เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน 
  พัฒนาเป็นแบบอย่าง  ก่อแนวทางสรา้งประสาน 
  สามัคคีหน่ึงใจปาน  รวมกันพร้อมน้อมนิยม 
 
ประวัติความเปน็มา 
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้งขึ้นในส่วนภมิูภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของประชาชนในภาคเหนือ ท่ีจะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
กระจายออกสู่ท้องถิ่น โดยได้รบัอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึน้ ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้
เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เหน็ชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ออกไป
รองรับงานในเขตภาคเหนือ ซ่ึงได้รับอนุมัตใิห้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519  
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ลําดับช่วงเวลาสําคัญท่ีเกี่ยวขอ้งกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังน้ี :  
 พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเปน็ สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลนิิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิก และภาควิชาคลินิ
คัลไมโครสโคปี ้ (ต่อมาได้เปลีย่นชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัตใิห้จัดตั้ง
ภาควิชารังสีเทคนิค ในปีพ.ศ. 2522 ภาควิชากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2523 ภาควิชากายภาพบําบัด ในปี พ.ศ. 2531 
 พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา และเห็นชอบให้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อก่อให้เกิดความคลอ่งตัว เกดิคุณภาพในการ
บริหารองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาท่ีพึงประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและ
คณะ ลงวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดําเนินการศึกษารูปแบบ วิธกีารท่ีเหมาะสมใน
การปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรท้ังคณะ มี
ความเห็นว่ารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบณัฑิตในแตล่ะ
สาขาวิชา จึงได้ดําเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นภาควิชาเทคนิค
การแพทย ์
 ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ.2551 (ประกาศใช้เมื่อ 6 มีนาคม 2551) 
คณะเทคนิคการแพทย์แบ่งสว่นงานเป็น 6 ส่วนงานย่อย ได้แก่  
 1. สํานักงานคณะ 
 2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
 3. ภาควิชารังสีเทคนิค 
 4. ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
 5. ภาควิชากายภาพบําบัด และ 
 6. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ (ปีงบประมาณ 2554) 
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ผลการดําเนินผลการดําเนินงานงานตามพันธกิจตามพันธกิจด้านด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ในปัจจบุัน 
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4 สาขาวิชา คือ 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์    จํานวนหน่วยกิตรวม 148 หน่วยกิต 
 สาขาวิชารังสเีทคนิค (แผน1)   จํานวนหน่วยกิตรวม 148 หน่วยกิต 
 (แผน2)หลักสตูรต่อเนื่อง จํานวนหน่วยกิตรวม 74 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด    จํานวนหน่วยกิตรวม 142 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากายภาพบําบัด    จํานวนหน่วยกิตรวม 147 หน่วยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร คือ 
ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์    จํานวนหน่วยกิตรวม 38 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหวและการออกกําลังกาย จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรร์ังสกีารแพทย ์   จํานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
 สาขาวิชากิจกรรมบําบัด    จํานวนหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (แบบ 1(1)) จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต 
     (แบบ 1(2)) จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต 
 
 โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีการเร่งรดัให้ภาควิชาดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกรอบ TQF ดังนี้ 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากิจกรรมบําบัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้รับทราบและ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนาํมาใช้สอนตั้งแต่ปกีารศึกษา 2554 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว้ 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด ไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาชีพกายภาพบําบัด และอยู่ระหว่างการเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค อยู่ระหว่างการเสนอมหาวทิยาลัยพิจารณา 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากิจกรรมบําบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหวและ
การออกกําลังกาย และสาขาวชิาเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการเสนอมหาวทิยาลัยพิจารณา 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารังสีการแพทย ์ อยู่ระหว่าการดําเนินการของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

  หลักสตูรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ (หลกัสตูร 2 ภาษา) ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในคราวประชมุ ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 
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จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2554  

สาขาวิชา ชั้นปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 รวมทั้งสิ้น 

ระดับปริญญาตรี 352 276 268 258 1,154 

สาขาเทคนิคการแพทย์ 135 83 92 96 406 

สาขากายภาพบาํบัด 98 84 70 54 306 

สาขากิจกรรมบาํบัด 56 55 55 59 225 

สาขารังสีเทคนคิ 63 54 51 49 217 

ระดับปริญญาโท 20 20 14 5 59 

สาขาเทคนิคการแพทย์ 8 7 7 - 22 

สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกาย 

5 1 3 2 11 

สาขากิจกรรมบาํบัด 5 7 3 3 18 

สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ 2 5 1 - 8 

ระดับปริญญาเอก 5 8 4 18 35 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 5 8 4 18 35 

*ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 
บุคลากร 

หน่วยงาน 

อาจารย ์:  
ตําแหน่งวิชาการ 

อาจารย์ : 
คุณวุฒิ 

สายสนบัสนุน 
รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. เอก โท ตร ี
สนับ
สนุน 

ปฏิบัติการ ลูกจ้างฯ 

เทคนิคการแพทย์ 22 11 4 1 27 11 - 14 - 10 62 

กายภาพบําบัด 5 14 4 - 10 12 1 4 - 3 30 

กิจกรรมบําบดั 6 12 4 - 11 11 - 5 - 3 30 

รังสีเทคนิค 7 6 2 - 8 7 - 2 - 1 18 

สํานักงานฯ        - 40 6 46 

ศูนย์บริการฯ        - - 34 34 

รวม 40 43 14 1 56 41 1 25 40 57 220 

ข้อมลู ณ มีนาคม 2555 
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 ในรอบปีท่ีผ่านมาคณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ ดังนี้ 
 1. รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักด์ิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ประจําปี 
2554 จากสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554  
 2. รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ได้เข้าเฝา้ทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัล "ดุษฎี
บัณฑิต คปก. ดีเด่น ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 คณะเทคนิคการแพทย์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะอยา่งต่อเน่ือง ท้ังในระดับ
คณะและในระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2554 ท่ีผ่านมามีการสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Training Need) เพื่อนําขอ้มูลมาใช้ประกอบการวางแผนการบริหาร
บุคคลของผู้บรหิารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงผู้บริหารกไ็ด้มีการสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารในด้าน
ต่างๆ ไปถึงบุคลากรผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ การจัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร 
การจัดทําสายตรงคณบดีและผูบ้ริหารรายบุคคล วารสารออนไลน์ “สื่อสารบ้านสีน้ําเงิน” เป็นต้น 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีระบบและกลไกให้การสนับสนุนบุคลากรเขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจัดขึ้นโดยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา วจัิยหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2554 มี
บุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชมุ สัมมนา อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งหมด 870 คน-ครั้ง 
 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ตระหนักถึงความสําคญัของการจัดกจิกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของนักศึกษาและเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม สามารถออกไปใช้ชีวติและอยูร่่วมกบัสังคม
ชุมชนได้เป็นอยา่งดี ซ่ึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ีจัดขึ้นมีท้ังกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต เชน่ 

• กิจกรรมอาสาพฒันา/บําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา เช่น 
 1. โครงการกายภาพบําบัดสัมผสัชุมชน 

• กิจกรรมส่งเสรมิทักษะประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
 1. โครงการนํานักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ดูงาน 
 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในคลินิกและชีวติประจําวัน 
 3. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในโรงพยาบาลหรอืหน่วยงานต่างๆ 
 4. งานวันวิชาการประจําปี  
 5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 6. โครงการมัชฌิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ  
 7. โครงการอบรมเรือ่งการป้องกันการติดเชือ้เนื่องจากการปฏิบัติงาน  
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 8. โครงการอบรมทักษะการใหคํ้าปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดโรคเอดสแ์ละภาวะวกิฤติ 

• กิจกรรมกีฬา 
 1. การแข่งขันกฬีาสหเวชศาสตร-์เทคนิคการแพทย์ 9 สถาบัน 

• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 1. พิธีไหว้ครู 
 2. นํานักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสเุทพ 
 3. พิธีรับขวัญขนัโตก 

• กิจกรรมเพื่ออนรุักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการประดิษฐ์กระทงจากวสัดุธรรมชาต ิ
 

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 19 พ.ย. 2553 

มัชฌิมนิเทศ 20 พ.ย. 2553 

อบรมConversation English in the Clinic สําหรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา พ.ย.-ธ.ค. 2553 

สอนเสริมวิชาการ  ป ี1 - ปี 3 ภาคเรียนที ่2/2553  

ค่ายเคร่ืองนุ่งห่ม 24 ธ.ค. 2554 

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ ม.ค. 2554 

Conversational English in Daily life ม.ค. 2554 

อ.ท่ีปรึกษาพบนศ.ช้ันปีท่ี 1 - ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษา 2/2553 10-21 ม.ค. 2554 

รับขวัญบัณฑิตใหม ่ 21-22 ม.ค. 2554 

ปลูกจิตสํานึก กยศ. 11 ก.พ. 2554 

ปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะเทคนิคการแพทย์ 12 ก.พ. 2554 

วันวิชาการ 17 ก.พ. 2554 

จบการศึกษา อําลาสถาบัน 17 ก.พ. 2554 

ค่ายอาสาพัฒนา 6-12 มี.ค. 2554 

สัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 27 มี.ค. 2554 

สัมมนาผู้นําการทํากิจกรรมนักศึกษา 7-8 พ.ค. 2554 

ร่วมประชุมการจัดงานกีฬาสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย ์(ณ ม.นเรศวร) 17 พ.ค. 2554 

โครงการนํานศ.ใหม่ปลอดเหล้าเข้าวัด (จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย) 26 พ.ค. 2554 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ 1 มิ.ย. 2554 

ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 10 มิ.ย. 2554 

ไหว้ครู 16 มิ.ย. 2554 

เปิดร้ัวสู่โลกกว้างสําหรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา  

รับน้องขึ้นดอย 9 ก.ค. 2554 

สอนเสริมวิชาการครั้งท่ี1 ภาคเรียน 1/2554 17-22 ก.ค. 2554 

นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ  RT 19 ก.ค. 2554 
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ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

โลกใหม่ในรั้วสีน้ําเงิน 23-24 ก.ค. 2554 

นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ  MT 26 ก.ค. 2554 

นักศึกษาปีท่ี 1 ดูงานเกี่ยวกับวิชาชีพ  OT 30 ก.ค. 2554 

รับขวัญขันโตก 30 ก.ค. 2554 

กีฬาสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ครั้งท่ี 17 23-24 ส.ค. 2554 

โครงการอบรมทักษะการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดโรคเอดส์
และภาวะวิกฤติ 

27 ส.ค. 2554 

โครงการอบรมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน  28 ส.ค. 2554 

อ.ท่ีปรึกษาพบนศ.ช้ันปีท่ี 1 - ช้ันปีท่ี 4 คร้ังท่ี 1/2554  
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 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกบัศิษย์เก่าของคณะ โดยมีคณะกรรมการ
ศิษย์เก่าสัมพันธเ์ป็นผู้ดําเนินการ ซ่ึงการจัดกจิกรรมมีท้ังในรปูแบบของการเสริมสร้างความสัมพันธร์ะหว่างคณะ
กับศิษย์เก่า และกิจกรรมเสริมสร้างความรูพ้ัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า โดยคณะไดส้่งเสริมสนับสนุนทุนและ
งบประมาณบางส่วนให้ศิษย์เกา่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ท่ีคณะจัด
ขึ้น กิจกรรมรว่มกับศิษย์เก่าท่ีคณะจัดขึ้นในรอบปี 2554 ไดแ้ก ่

  งานคืนสู่เหย้า “ร้อยรกัดวงใจสายสัมพันธ์ฉนัท์พี่น้อง” วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา เรส
ซิเดนซ ์

  สนับสนุนทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 
7-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา เรสซิเดนซ์ แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาละ 1 ทุน รวมจํานวน 4 ทุน 

  งานแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดลประจําปี 2554 ซึ่งในปี 2554 นี้ศิษย์เก่าดเีด่น 
คือ นางจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดกีรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
 
 จากผลของการดําเนินการของคณะร่วมกับศิษย์เก่านั้น ศิษย์เก่าก็ไดใ้ห้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะในหลายรปูแบบ โดยในป ี2554 ท่ีผ่านมาศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้การสนับสนุนคณะ ดังนี้ 

  ศิษย์เก่าบริจาคเงินในงานคืนสู่เหย้า “ร้อยรักดวงใจสายสมัพันธ์ฉันท์พี่น้อง” วันที่ 8 ธันวาคม 2554 
ณ โรงแรมคุ้มภคํูา เรสซเิดนท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 169,500 บาท 

  คุณยงยุทธ มโนไพบลูย์ (รหัส  2511018) และ คุณลัดดา (ภาคกาย) ยังถาวร (รหัส  2511021) 
บริษัท  ควอลิฟาย กรุ๊ป จํากดั บริจาคคอมพิวเตอร์จํานวน 2 ชุด  เพื่อใช้ในงานห้องสมุดฯ สําหรับการสืบค้น
สารสนเทศของนักศึกษา 

  คุณวารุณ ี นวกิจไพฑูรย์, คุณอรชร พิทยาอัจฉริยกุล, คุณวิศิษฏ์ เอี่ยมชีรางกูร, คุณยุทธนา กิจชัย
เจริญ, นพ. ธวัชชัย สุภาจารุพนัธ์, บริษัท สินทรัพย์วลัยจํากดั โดย คุณ ฉัตรเฉลิม ธรรมจรยี์ และบริษัท โรชได
แอกโนสตกิส์ (ประเทศไทย) จํากัด Roche Diagnostics โดย คุณ พิเชษฐ์พงษ์ ศรีสวุรรณ ร่วมกันบริจาค
คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 เครื่องและ LCD Projector จํานวน 1 เครื่อง เพื่อนําไปติดตั้งประจําห้องเรียน ทดแทน
เครื่องเดิมท่ีมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
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ทุนการศึกษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ รวมท้ังจากบริษัทห้างร้าน มูลนิธ ิ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา คณะฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกนักศึกษาเพือ่รบัทุนการศึกษา ซ่ึงมีผู้แทนจากทุกสาขาวิชา ร่วมเป็น
คณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยกิจการนักศึกษา ทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในการจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษา ซ่ึงในปีงบประมาณ 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาและสนบัสนุนการแสวงหา
ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน จํานวนเงิน 

1. ทุนการศึกษาจัดสรรโดยคณะเทคนิคการแพทย ์   

 1.1 ทุนขาดแคลน 23 241,000 

 1.2 ทุนฝึกงานนอกสถานท่ี (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3-4) 84 152,000 

 1.3 ทุนทํางาน 112 60,000 

 1.4 ทุนอาหารกลางวัน 2 7,000 

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น   

 2.1 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 500,680 

 2.2 ทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” (คณะแพทยศาสตร์ ม.ช.) 4 144,000 

 2.3 ทุนการศึกษาจัดสรรโดยรฐับาล 12 470,000 

 2.4 ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก/บรจิาค 27 386,760 

 290 1,961,440 

 
 กองทุนเงินยืมฉกุเฉิน 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนให้นักศึกษา
ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปญัหาการขาดแคลนเป็นกรณีเรง่ด่วน โดยคณะฯจะ
พิจารณาตามความจําเป็น เป็นกรณีไป 
 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กลุ่ม รายละเอยีด จํานวนผู้กู้ 

1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 338 

2 กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 1 

 รวม 339 
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ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 จากการสํารวจข้อมลูบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ ท่ีมารายงานตัวเพื่อเข้ารบั
พระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 46 (19 มกราคม 2555) มีบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ท่ีตอบข้อมลูแบบ
สํารวจทั้งสิ้น 225 คน จากจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 239 คน ปรากฏข้อมลูภาวะการหางานทําของบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 
 
ภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชา 
ภาวะการทํางานของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา 

ทํางาน ศึกษาต่อ 
กําลังหา
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

เทคนิคการแพทย์ 72 13 2 - 87 

กิจกรรมบําบัด 43 2 6 1 52 

กายภาพบําบัด 47 5 1 - 53 

รังสีเทคนิค 29 2 1 - 32 

บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 191 22 10 1 224 

 
ตารางที่ 4 แสดงการจําแนกสถานที่ทํางานของบัณฑิต ได้เข้าทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

สาขาวิชา จํานวนผู้สําเร็จ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

เทคนิคการแพทย์ 87 45 27 

กิจกรรมบําบัด 52 29 14 

กายภาพบําบัด 53 25 22 

รังสีเทคนิค 32 12 17 

รังสีเทคนิค (ภาคพิเศษ) 224 111 80 

 
อาคารสถานที่ 
 คณะเทคนิคการแพทย์มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 21,572.84 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
 อาคารปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น  3,115.40 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 7 ชั้น  5,065.45 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  9,413.79 ตารางเมตร 
 อาคารธาราบําบัด    513 ตารางเมตร 
 อาคารหอพักนกัศึกษา   2,693.20 ตารางเมตร 
 อาคารเรยีนรวมพยาบาลฯ-เทคนิคฯ 772 ตารางเมตร (เฉพาะห้องเรยีนท้ังหมดของชั้น 3) 
 ในปีงบประมาณ 2554-2555 คณะได้ปรับปรุงห้องบรรยายขนาด 100 ท่ีนั่งเพิ่มขึ้น 1 ห้อง รวมท้ังมี
แผนในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารหน่วยช่างและลานจอดรถ ให้เป็นพืน้ท่ีอเนกประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้ใชเ้ป็นพื้นที่พักผอ่น ทํากิจกรรมหรือศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน ์
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งบประมาณ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2554 จาก 
2 แหล่ง (จากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554) คือ 
1.) งบประมาณแผ่นดิน  รับจริง 90,673,800.00 บาท 
    จ่ายจริง 91,168,328.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.545 
2.) งบประมาณเงินรายได ้  รับจริง 104,097,600.00 บาท 
    จ่ายจริง 80,331,226.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.169 
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สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2545-2554 

ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ใช้จริง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

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 

2553* 77,403,400 103,693,400 80,329,060.32 88,040,622.23 

2554* 90,673,800 104,097,600 91,168,328.74 80,331,226.71 
*ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ รวมข้อมูลจากศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินกิ 
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ผลการดําเนินผลการดําเนินงานงานตามพันธกิจตามพันธกิจด้านด้านการการวิจัยวิจัย  
 คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2554 จากแหล่ง
ทุนต่างๆ ดังนี้ 
 1. งบประมาณแผน่ดิน 5 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,712,200 บาท  
 2. งบประมาณเงินรายได้คณะฯ 20 โครงการ เปน็จํานวนเงิน 709,752 บาท 
 3. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 174,000 บาท  
 4. งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก 39 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 42,134,383 บาท 
 รวมไดร้ับทุนสนบัสนุนงานวิจัยท้ังสิ้น 46,730,335 บาท 
 

โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 

การศึกษาคุณลกัษณะของโมโนโคลนอล แอนตบิอดี จําเพาะต่อเฮพาแรนซลัเฟตโปรตโิอก
ลัยแคน จากตับมนุษย์ ท่ีมีศักยภาพสําหรับใชส้ร้างชุดโมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อตรวจ
วินิจฉัยมะเร็งตบัชนิดเฮพาโตเซลลูลาร์ คาร์ซิโนมา (รศ.ดร.ปรยีานาถ วงศ์จันทร์—ผู้รว่ม
วิจัย) 

998,800 

การศึกษารูปแบบของโปรตีนของเซลล์เยื่อบุผวิปอดที่สัมผสักบัมลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงใหม่โดยตรง (อ.ดร.ขนิษฐา ทาน่ีฮิลล์—ผู้รว่มวิจัย) 

989,200 

ผลของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการทํางานของยีนวิล์มทูเมอร์วนั ท่ีส่งผลต่อการลดอัตราการ
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลอืดขาว (ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา—ผู้รว่มวิจัย) 

800,000 

การผลิตและแยกบรสิุทธิ์เอนไซม์ Glycerol-phosphate oxidase และ Peroxidase เพื่อ
พัฒนา ชุดน้ํายาสําหรับตรวจวัดระดับไตรกลีเซอไรดใ์นกระแสเลือด (ผศ.ดร.รัชดา เครสซี)่ 

500,900 

การตรวจวัดระดับการแสดงออกของ WT1 gene โดยใช้เทคนิค real time RT-PCR เพื่อ
การตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและติดตามโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (อ.ดร.ธัญญารตัน์ จอมแก้ว) 

423,300 

งบประมาณเงินรายได้ 

การหาสภาวะที่เหมาะสมของวธิีการตรวจหาชนิดของ HIV-1 coreceptor ในผู้ติดเชื้อ HIV-
1 ท่ีมีปริมาณไวรัสในพลาสมาต่าํ (อ.ดร.ธนวรรณ สําลีรตัน์) 

59,950 

การเตรียมวัสดคุวบคุมคุณภาพ เพื่อใชใ้นงานควบคุมคุณภาพสาํหรับงานประจําวันการนับ
เม็ดเลือดครบสว่นโดยเครื่องอตัโนมัติ (นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย) 

49,500 

ความสัมพันธร์ะหว่างความสามารถในการแบ่งความใส่ใจและจัดสรรความใส่ใจ ขณะนั่งกับ
การเดินพรอ้มกบัทํากิจกรรมอืน่ร่วมด้วยในผูสู้งอายุ (อ.ดร.ปฎิมา ศิลสุภดล) 

48,180 

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัข ขณะออกกําลังกายในน้ําแบบแอโรบิค (น.ส.
บุษบา ฉั่วตระกลู) 

33,110 

การทดสอบลุกจากนั่งขึ้นยืนเพือ่ประเมินความแข็งแรงของกลา้มเนื้อเหยียดขอ้เข่าในวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น (ผศ.ดร.สมรรถชยั จํานงค์กิจ) 

29,300 
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บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ตามความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.สุภาวดี พฒิุหน่อย) 

10,000 

การพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเขยีนรายงานทางคลินิก ในกระบวนวิชา
ปฏิบัติการทางกิจกรรมบําบดั 1 (513342) สําหรับนักศึกษากจิกรรมบําบัดช้ันปีท่ี 3 (อ.ดร.
สุจิตรพร เลอศลิป์) 

10,000 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพี-ค๊อก (ฉบับภาษาไทย) : ความตรงและความเที่ยง (ผศ.
จิรนันท์ กริฟฟทิส์) 

39,667 

การศึกษาความตรงและความเที่ยงของแบบประเมิน Psychosocial Impact of Assistive 
Device Scale (PIADs) ฉบับภาษาไทย (อ.ดร.ปิยะ ตรีวิทยา) 

26,500 

ความเท่ียงและความตรงของแบบประเมิน Apathy Evaluation Scale ฉบับภาษาไทย : 
ศึกษาในผู้ป่วยจิตเวช (ผศ.ดร.พรีะยา ม่ันเขตวทิย์) 

33,300 

การศึกษารูปแบบการรับความรู้สกึในผู้ป่วยจิตเวช (ผศ.สายฝน บุญฉัตรกลุ) 15,000 

การรับรู้ตอ่โรคสมาธสิั้นของผูป้กครองเดก็สมาธิสั้น (อ.ดร.สรนิยา ศรีเพชราวุธ) 32,500 

การบริหารพื้นที่และอาคาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นายนพพร พวง
สมบัต)ิ 

10,000 

ค่าปกติของแบบประเมินการประมวลของประสาทรับความรูส้กึสําหรับเด็กแรกเกดิถึง 36 
เดือน ฉบับภาษาไทย (ผศ.ดร.สภุาพร ชินชัย) 

60,000 

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรยีนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางนิดา บุญเฮง) 

9,000 

การตรวจวัดระดับค่าอ้างอิงของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและการเตรียมวัตถคุวบคุมคุณภาพ
สําหรับการตรวจวัดเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสชนิดเลอืดครบส่วนและซีรัม (อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์
ทอง) 

60,000 

การประเมินความแข็งแรง การทรงตัว ความเรว็และความคล่องตัวในเดก็ประถมศึกษา (รศ.
ธัญลกัษณ์ ศรีบุญเรือง) 

36,600 

ผลของการออกกําลังกายแบบนั่งไปยืนที่บ้าน ต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อความสามารถใน
การทํากิจกรรมและคุณภาพชีวติในผู้สูงอายุ (อ.ดร.อรวรรณ โพนเงิน) 

57,145 

การศึกษาองค์ความรู้การตอกเส้นพื้นบ้านล้านนาต่อปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
(ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์) 

60,000 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่ mean gradular dose ในการถ่ายภาพรังสีเต้านมแบบดิจิตอล 
(รศ.จิตติพร เขยีนประสิทธิ)์ 

30,000 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การศึกษาการหลอกลวงกับการกล่าวความจริง โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพสมอง 
Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) –ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช.
(ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย) 

74,000 
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การศึกษา marker บนผิวเซลลไ์ฟโบรบลาสตต์อ่การตอบสนองต่อพื้นผิวสัมผสัอ่อนโดย
เทคนิค Flow cytometry –ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. (อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์) 

100,000 

งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ 

เทคนิคใหม่ในการวัด T2* เชิงปริมาณในกล้ามเนื้อหัวใจด้วย Gradient Echo Sampling 
of FID and Echo (GESFIDE) pulse sequence ---สกว. (อ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว) 

60,000 

วิธีการออกกําลงักายแบบที่กล้ามเนื้อยืดยาวออกในระดับเบา และปานกลางมีผลช่วยในการ
ป้องกันผลเสียจากการออกกําลงักายแบบที่กลา้มเนื้อยืดยาวออกในระดับรุนแรง ในแง่ของ
การบาดเจ็บของกล้ามเน้ือและการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทได้อย่างไร ---สกว. (ผศ.
ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ) 

60,000 

การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อผลิตแอนติเจนและแอนตบิอดีสําหรับ
การวิจัยเพือ่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกันรักษาโรค และการบริการ ---สวทช. 
(ศ.ดร.วัชระ กสณิฤกษ์) 

3,750,000 

การศึกษาตรวจสอบกลไกการลดความเจ็บปวดโดยการออกกําลังกายกล้ามเนือ้แกนกลาง
ลําตัว : การศึกษาวิจัยแบบสุ่มแบบมีเงื่อนไขควบคุมเปรียบเทียบแบบหลอก ---สกว. (ผศ.
ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ) 

180,000 

การศึกษาหน้าท่ีของ CD147 โดยใช้เทคโนโลยี intrabody: บทบาทต่อระบบพลาสมินโน
เจน แอคติเวเตอร์ชนิดยโูรไคเนสและการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ---สกว. (อ.
ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส) 

180,000 

การวเิคราะห์ระดับ T Cell receptor gene rearrangement excision circles ภายหลัง
ได้รับ HAART ในผู้ติดเชื้อเอชไอว-ี1 ท่ีติดและไม่ติดเชื้อฉวยโอกาส ---สกว. (ผศ.ดร.สาคร 
พระประเสริฐ) 

180,000 

การศึกษาองค์ประกอบและฤทธิ์ของหญ้าดอกขาว พลูคาวและหอมแดงไทยต่อภาวะออกซิ
เดทีฟเสตรทและการอกัเสบ เพือ่เป็นสมุนไพรการแพทย์สําหรบัมะเร็งปอด ---สกว. (ผศ.ดร.
ดลรวี ลีลารุ่งระยับ) 

123,000 

การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน 
---บ.เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด (มหาชน) (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์) 

1,782,000 

การศึกษาหน้าท่ีของ CD147 โดยใช้เทคโนโลยีอินทราบอดี : บทบาทต่อโมโนคาร์บอกซิเลต 
ทรานสปอร์เตอร์และการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งลําไส้ ---สวทช. (ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกลู
พัว) 

371,000 

บทบาทของอินทราบอดีต่อ CD 147 : ศึกษากรณกีารเพิ่มจํานวนการเคลื่อนท่ีของมะเร็ง
ลําไส้และโปรตีนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CD 147 ---สวทช. (ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกลูพัว—ผูร้่วม
วิจัย) 

30,000 

โครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการวินิจฉยัโรค (ปีท่ี 3) -
--วช. (ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์) 

1,200,000 
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พันธุกรรมของผูป่้วยต่อความเปน็พิษของยาต้านไวรัส บทบาทของนิวทราไลซิง่แอนติบอดี 
และการพัฒนาเทคนิคการตรวจหา Small Dense LDL และพฒันาการตรวจวดั HIV-1 co-
receptor ---โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเอดส ์(ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์) 

2,600,000 

พันธุกรรมของผูป่้วยต่อความเปน็พิษของยาต้านไวรัส บทบาทของนิวทราไลซิง่แอนติบอดี 
และการพัฒนาเทคนิคการตรวจหา Small Dense LDL และพฒันาการตรวจวดั HIV-1 co-
receptor ---โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเอดส ์(ผศ.ดร.วาสนา ศิรริังษี) 

3,200,000 

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผนวกวิธกีารทางอิมมูโนวิทยาและการรกัษาระดับยีนส์ สําหรับ
รักษาผูต้ิดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบใหม่ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าของสิทธิ์ ---โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : โครงการวิจัยบูรณาการเพือ่พัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย 
การรักษา และการป้องกันโรคเอดส์ (รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา) 

4,100,000 

การวิจัยเพือ่การประเมินข้อไหล่ในนกักฬีาว่ายน้ําเยาวชน : ตําแหน่งของกระดกูสะบักและ
ความยาวของกล้ามเนื้อข้อไหล ่---การกีฬาแห่งประเทศไทย (รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์
ชัย) 

200,000 

โครงการ "การให้รางวัลสมนาคุณกับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยหรือผลงานตีพิมพใ์นระดับชาติ
หรือนานาชาติ” ---สกว. (รศ.สายนที ปรารถนาผล) 

40,000 

การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โดยใช้ซรีัมควบคุมคุณภาพที่
ผลิตเอง ---วช. (อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิลล์) 

458,000 

ผลของการรับประทานกล้วยน้ําว้าต่อระบบต้านอนุมูลอสิระ ระบบภูมิคุ้มกัน สมรรถภาพ
ทางกาย ความแข็งแรงและปรมิาณการใช้พลังงานในคนปกติ ---สกว. (ผศ.ดร.ดลรวี ลลีารุ่ง
ระยับ) 

624,800 

ผลของน้ําเสาวรสต่อการต้านอนุมูลอสิระและต้านการอักเสบในผูสู้งอายุและในหลอด
ทดลอง ---สกว. (อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง--ผู้ร่วมวิจัย) 

860,680 

ผลของการนวดร่วมกับการกดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าในการชว่ยเลิกบุหรีใ่นกลุ่มคนสูบบุหรี ่---
เครือข่ายกายภาพบําบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบหุรี่ (ผศ.ดร.ดลรวี ลลีารุ่งระยับ--ผู้รว่มวิจัย) 

70,000 

การพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อรบกวนกระบวนการประกอบอนุภาค และกระบวนการสร้างไวรัส
เอชไอวีท่ีสมบรูณ์ด้วยโปรตีนแองไครินรีพีท ---สกว. (รศ.ดร.ชชัชัย ตะยาภิวัฒนา) 

560,000 

การศึกษาฤทธิก์ารทําลายเซลลม์ะเร็งของอนุภาคนาโนของสารออกฤทธิ์จากมังคุด (ผศ.ดร.
ทรงยศ อนุชปรีดา) 

900,000 

ประชากรย่อยเม็ดเลอืดขาวชนดิทีเซลล์และการผลิตทีเซลล์จากไธมัสในผู้ท่ีติดเชื้อเอชไอวี
ภายหลังได้รับการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั ---โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : 
โครงการวิจัยบูรณาการเพือ่พฒันาศักยภาพในการวินิจฉยั การรกัษา และการป้องกันโรค
เอดส์(ไทยเข้มเข็ง) (ผศ.ดร.สาคร พระประเสรฐิ) 

8,251,000 
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั งบประมาณ 

การศึกษาลักษณะทางอณูชีววิทยาของมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยภาคเหนือ ---โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ (อ.ดร.สวุิทย์ แซ่โค้ว--ผู้ร่วมวิจัย) 

432,750 

การใช้ประโยชน์จากใบเมี้ยงหมัก ---บ. ไทยออย มหาชนจํากัด (ผศ.ดร.สุชาต ิปันจัยสีห์---ผู้
ร่วมวิจัย) 

79,200 

ความชุกของความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Cytochrome P450 2C19 และการไม่
ตอบสนองต่อยาโคลพิโดเกรลในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารใีนโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ---กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (อ. ดร. พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ,์ 
ผศ. ดร. สาวิตร ีเจียมพานิชกุล, อ. ดร. ณัฐจีรา อินต๊ะใส ---ผู้รว่มวิจัย) 

75,000 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่การฟืน้ฟูภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวท่ีีได้รับยาต้านไวรสั ---สกว. 
(อ.ดร.พานทอง สิงห์บุตรา) 

240,000 

การแสดงออกของรีด็อกโปรตีนในเซลลต์้นกําเนิดท่ีตอบสนองต่อการเลี้ยงบนพื้นผิวสัมผัส
อ่อน ---สกว. (อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงศ์) 

217,982 

สหเวชศาสตรส์าํหรับการวินิจฉยัจัดการและดแูลผู้สูงอายสุมองเสื่อม ---วช. (ผศ.ดร.สมพร 
สังขรตัน,์ ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร, อ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส, อ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล, ศ.ดร.
วัชระ กสิณฤกษ์, ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวิทย์, ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์, ผศ.สายฝน บุญฉัตรกลุ, 
ผศ.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์ ---ผู้รว่มวิจัย) 

2,074,000 

ฤทธิ์ของกล้วยตอ่การตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินและระดับน้ําตาลและไขมนัในเลือดใน
อาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ป่วยเบาหวาน type 2 ---สกว. (ผศ.ดร.รัชดา เครสซี่) 

978,114 

การศึกษาภาระโรคฟันตกกระและผลกระทบตอ่สขุภาพของฟลูออไรดใ์นพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ---วช. (อ.ศรีวรรณ ปัญต,ิ ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะล,ิ อ.ดร.อรวรรณ 
โพนเงิน, อ.อารยา ญาณกาย, ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์, ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล ---ผูร้่วม
วิจัย) 

225,000 

การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างฟันตกกระกับสถานการณ์การจัดการน้ําในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ---วช. (อ.ศรีวรรณ ปัญต,ิ ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะล,ิ อ.ดร.อรวรรณ 
โพนเงิน, อ.อารยา ญาณกาย, ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์, ผศ.ดร.รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล ---ผูร้่วม
วิจัย) 

251,000 

ผลของน้ําหนักตัว ดัชนีมวลกายขณะเข้ารับการรกัษาและการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักในแตล่ะ
วันต่อผลการรักษาในผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตรแ์ละผู้ปว่ยท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด ---วช. 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา—ผู้ร่วมวิจัย) 

25,000 

การผลิตเครือ่งมือและอุปกรณก์ารแพทย์เพื่อการจัดระบบประกันคุณภาพงานบริการทาง
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ---วช. (รศ.อุทุมมา มัฆะเน
มี, รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร, ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์, อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์, อ.ดร.
สมพงษ์ ศรีบุร,ี อ.ดร.มนตรี ตั้งใจ, น.ส.สุรัชณยี์ พัดงาม---ผูร้ว่มวิจัย) 

2,130,000 
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โครงการวิจยั / ผู้ประสานงานโครงการวิจยั งบประมาณ 

การสร้างแบบสามมิติเส้นใยนาโนเพือ่การศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคและการสื่อสารของ
เซลล์ปกต-ิปกติ ปกต-ิมะเร็ง ด้วยเทคนิคการสร้างภาพระดับโมเลกุลและนาโนเซนเซอร์ ---
ทุนพัฒนากลุ่มวจัิยโครงการเครอืข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษางบประมาณ (สกอ.) (รศ.ดร.สํารี ม่ันเขตต์กรน์) 

1,875,000 

การพัฒนาโมเลกุลติดตามท่ีมีโลหะเหล็กเป็นอะตอมกลางสําหรับสร้างภาพระดับโมเลกุล
โรคมะเร็งด้วยเทคนิคเอ็มอาร์ไอ ---โครงการพฒันามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มช. : ศูนย์
ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีวสัดสุําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ พลาสติก
ชีวภาพ ก่อสร้าง และอิเลก็ทรอนิกส์ (รศ.ดร.สํารี ม่ันเขตต์กรน์) 

2,100,000 

ประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์ลกูอมหญ้าหมอน้อยเพื่อช่วยเลิกบหุรี่ในกลุ่มผูสู้บบุหรี่ (สวทช. 
และ ศจย.) (ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ) 

308,000 

การศึกษาสารออกฤทธิแ์ละพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหมอน้อย เพือ่ช่วยเลกิบุหรี่ 
(สวทช.) (ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ) 

200,000 

การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสขุภาพสู่ชุมชน เพือ่การเรยีนรู้และลด
แหล่งกําเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (วช.) (ผศ.สุชาติ 
เกียรติวัฒนเจรญิ- ผูร้่วมวิจัย) 

1,142,857 

 
 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิชาการ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้นําเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยนํา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติอย่างสม่ําเสมอ โดยในรอบปีงบประมาณ 2554 มี
ผลงานเผยแพรต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังสิ้น 86 เรือ่ง จําแนกเป็น 

• บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (ค่า
น้ําหนัก 0.25) จํานวน 24 เรื่อง 

• บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชรีายชื่อวารสารระดับชาติท่ี 
สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. (ค่านํ้าหนัก 0.50) จํานวน 5 เรื่อง 

• บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูอื่น
นอกเหนือจากฐานข้อมลู ISI หรือที่ได้รับการตีพิมพใ์นวารสารที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชรีายชื่อวารสาร
ระดับนานาชาตท่ีิ สกอ. เผยแพร่ในเว็บไซต์ สกอ. (ค่าน้ําหนัก 0.75) จํานวน 23 เรื่อง 

• บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI (ค่า
น้ําหนัก 1.00) จํานวน 34 เรื่อง 

 
 ท้ังนี้ผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์หลายชิ้นงาน ได้มีการนําไปใชป้ระโยชน์ท้ังในเชิงพาณิชย์ 
หรือนําไปปรับประยุกตใ์ช้งานในหน่วยงานองค์กรต่าง เช่น  

• โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์ ขออนุญาตนําผลงานวิจัยต้นแบบของเล่น "หนอนเดินได้" ของ รศ.
สรอ้ยสุดา วิทยากร และ รศ.ดร.นันทณี เสถยีรศักดิ์พงศ์ ไปใช้ประโยชน ์
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• มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม “สัญญาถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตภัณฑ์ผลติภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรอง
พาหะอัลฟ่าธาลสั ซีเมีย แบบ Immunochromatographic (IC) Strip test” อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็น
สัญญาที่จัดทําขึ้นระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
และ บ.ไอเมด ลาบอราทอรี ่ จํากัด โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ และมีการ
จัดสรรค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ประจําปี 2554 

• มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม “สัญญาถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตเทคโนโลยีน้ํายาตรวจนับจํานวน 
CD4 Lymphocytes แบบท่ีใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลอืดอัตโนมัต”ิ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นสัญญา
ท่ีจัดทําขึ้นระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ศช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสณิฤกษ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการฯ และมกีารจัดสรรค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ประจําปี 2554 

• “โครงการการศกึษาผลของผลติภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน” 
ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้ความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด 
(มหาชน) โดยมี ศ.ดร.วัชระ กสณิฤกษ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยชีีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
หัวหน้าโครงการฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่สขุภาพอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงล่าสุดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์สารสกัด
จากมังคุด (BIM 100) 

• ผลงานวิจัยของภาควิชารังสีเทคนิค ได้แก่ "อปุกรณส์ําหรับผูป่้วยจับในการถา่ยภาพรังสีทรวงอกด้านข้าง
ในท่ายืนสําหรับ Bucky Stand" ได้มอบให้ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 

• ผลงานวิจัยของภาควิชารังสีเทคนิค "อุปกรณส์ําหรับผู้ปว่ยเดก็ อายุ 7-14 ปี ในการถ่ายภาพรังสีทรวง
อกด้านข้างในท่ายืนโดยใชร้่วมกับ chest stand" ได้มอบให้ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 

• รศ.ดร.ธนูศักดิ ์ ตาตุ และคณะ ผลติชุดตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินออีย่างง่าย ชื่อชุดตรวจ AMS-HbE 
tube kit ซ่ึง สวทช. ได้คัดเลือกชุดตรวจนี้ เพื่อแสดงในงานประชุมวิชาการประจําปี ของ สวทช. และ
ผลงานนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยบริษทั iMed 

• การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “เครื่องมือประเมินการรับรูแ้ละความรูค้วาม เข้าใจสําหรับคนไทย" 
(Thai Cognitive-Perceptual) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ออตโต้ บอ๊กซ ์ เซาท์ อีสต์ 
เอเชีย จํากัด ในวันพุธท่ี 19 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรี
วิสารวาจา สํานกังานมหาวิทยาลัย 

• จักรยานสามล้อกลที่เป็นผลงานวิจัยของ รศ.สายนที ปราถนาผลและคณะ ได้มอบให้แกโ่รงเรียนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่ จํานวน 3 คัน เพื่อใชฟ้ื้นฟสูมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนซ่ึงเป็นเด็กพิการ 

• การเข้ารว่มเวทีเสวนาการสื่อสารเผยแพรก่ารวิจัย และ สสส. ได้นําผลงานวจัิยมาจัดทําหนังสั้น เพื่อเป็น
การเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพสูก่ารเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เรื่อง 
“ประสบการณก์ารเป็นแมข่องผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง” โดยมี อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ เป็น
หัวหน้าโครงการฯ 
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• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ได้เชิญบุคลากรภาควิชากิจกรรมบําบัด เข้า
ร่วมเวทีการเสวนา เรื่อง แม่ตดิต้องขัง ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จ.
เชียงใหม่ 

• การเข้ารว่มเวทีเสวนาการสื่อสารเผยแพรก่ารวิจัย และ สสส. ได้นําผลงานวจัิยมาจัดทําหนังสั้น เพื่อเป็น
การเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพสูก่ารเรียนรู้ของกลุ่ม เป้าหมายทางสังคม เรื่อง “สร้าง
เสริมสขุภาพบริหารกล้ามเนือ้อุง้เชิงกรานในสตรีด้วยตนเอง” โดยมี รศ.กรกฎ เห็นแสงวิไล เป็นหัวหน้า
โครงการฯ 

• การเผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าดอกขาว เพือ่ช่วยเลิกบุหรี”่ ของ ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่ง
ระยับ ในงานนาํเสนอผลงานของ สวทช.ภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่ให้ข้อมลูผลงานวิจัย บรกิารตรวจวัด
สมรรถภาพปอด รวมถึงการให้คําปรึกษาการเลิกบุหรี่ สําหรับผูส้นใจท่ัวไป 

• ห้องตรวจคลื่นสมอง หน่วยประสาทวิทยา รพ.ตากสิน ไดน้ําผลงานวิจัย “ชุดคดักรอง 7 Minute 
Screen เพื่อใชคั้ดกรองผู้ป่วยอลัไซเมอร”์ ของ ผศ.ดร.สมพร สังขรตัน์ ไปใช้ในการคัดกรองผูป้่วยอลัไซ
เมอร ์

• คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้นําผลงานวิจัย 
“แผ่นประคบรอ้นวัสดุดินเผา” ของ ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ ไปถ่ายทอดเทคโนโลยแีละเผยแพร่แก่
บุคลากรและนกัศึกษาของวิทยาเขตฯ 

• แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์วทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดน้ํา “แบบประเมิน Neck 
Disability Index ฉบับภาษาไทย” ของ อ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ ไปใชใ้นการประเมินผู้ปว่ยท่ีมีปัญหาปวด
คอ 

• แผนกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลเวยีงแก่น จ.เชียงราย ได้นํา “แบบประเมิน Neck Disability Index 
ฉบับภาษาไทย” ของ อ.ดร.สุรพีร อุทัยคุปต์ ไปใช้ในการประเมินผู้ป่วยท่ีมีปญัหาปวดคอ 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์การกฬีา 
ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สาํนักมหาวิทยาลัย มช. 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ความร่วมมือในการดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาผลงานวจัิยต้นแบบเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอรส์ําหรับงานทางทันตกรรม (Dental CT) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางคลินิกในมนุษย์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนา
ผลงานวิจัยต้นแบบฯ และได้มีการรายงานตรวจเครื่องมือวัดปริมาณรังสี เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2554 

• โครงการวิจัยเรื่อง “แบบประเมินการรับความรู้สกึสําหรับคนไทย” ของคณะวิจัย รศ.เทียม ศรีคําจักร์ 
ผศ.สายฝน บุญฉัตรกลุ ผศ.ดร.พีรยา ม่ันเขตวทิย์ และอ.หทัยชนก อภิโกมลกร ท่ีนําเครื่องมือจากการ
วิจัยไปใช้ประเมนิผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ 

• โครงการ “การขี่ม้าบําบัดสําหรับเด็กสมองพกิาร” ประจําปี 2554 เป็นกิจกรรมต่อยอดจากวิจัยใน
โครงการอาชาบําบัด 
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• โครงการช้างบําบัด ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 
“14 สิงหา พาน้องมา...สัมผสักิจกรรมช้างบาํบัด” เพื่อเทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมราชินีนาถ เปิด
โอกาสให้บุคคลออทิสตกิได้มีโอกาสรับการบําบดัด้วยโปรแกรมช้างบําบัด เมื่อวนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 

 
ผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2554 

1. รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ได้รับคัดเลือกเป็นดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ประจําปี 2554 สาขาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม จาก สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชท่านโล่
เกียรติยศ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

2. ผลงานวิจัยเรื่อง “Effects of kaffir lime leaf fractional extracts on cytotoxicity and WT1 
gene expression in leukemic cell lines” ของ ผศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรดีา อาจารย์ประจําภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวลั Travel Grant Award จากการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการ
ประชุม The 70th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association ในระหว่างวันที่ 3-5 
ตุลาคม 2554 ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลงานวิจัยเรื่อง “Dietary curcumin from Turmeric down-regulates Wilms’ tumor 1 (WT1) 

gene expression through the PKCα signalling pathway in leukemic cells” ของ ผศ.ดร.ทรง
ยศ อนุชปรีดา อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ นางสาวสุวรรณา เสมศร ี นักศึกษา
ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย์ ได้รับรางวลัการเสนอผลงานดีเด่น ในการนําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์ จากผลงานทั้งสิน้ 220 ผลงาน จาก 23 ประเทศ ในงานประชุม EuroFoodChem XVI 
Conference (Translating food chemistry into health benefits) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 
2554 ณ เมือง Gdansk ประเทศโปแลนด ์

4. ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ "ชุดตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินออีย่างง่าย AMS-HbE tube kit" 
ได้รับการพิจารณาคัดเลอืกแสดงในงานประชุมวิชาการประจําปีของ สวทช. (NAC 2011) ในระหว่าง
วันท่ี 24-26 มีนาคม 2554 ซ่ึงขณะนี้ชุดตรวจคัดกรองฯ ดังกล่าว บริษัท iMed กําลังดําเนินการเพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และทาง สวทช. กําลงัดําเนินการจดสิทธิบัตร 
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ความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 
 ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในตา่งประเทศ 
ในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การ
ฝึกปฏิบัติงาน และแลกเปลีย่นนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการทําวิจัยร่วมกัน โดยมีการลง
นามในสญัญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในปีท่ีผ่านมามโีครงการเด่น
คือ โครงการ Perinatal HIV Prevention Trial (PHPT) Group จากประเทศฝรั่งเศส 
 นอกจากนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ ยังมีความร่วมมือกับ University Paris Sud-11, Tours 
University และ France IRD 
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ผลการดําเนินผลการดําเนินงานงานตามพันธกิจตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
1. การให้บริการวิชาการวิชาการและวิชาชีพ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้ไดมี้โอกาสนําความรู้ความสามารถทางวิชาการวชิาชีพเหล่านี้ออกให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การเข้ารว่มเป็นกรรมการวิชาชีพ การออกหน่วยบรกิารตรวจ
สุขภาพทางเทคนิคการแพทย์รว่มกับศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดกิจกรรมวิชาการโดยได้รับความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยในรอบปี 2554 ท่ีผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้
ให้บริการวิชาการโดยสรุปดังนี ้
 

กิจกรรมบริการวิชาการ วันที่ 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที ่13/2553 
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

27 พฤศจิกายน 2553 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 14/2553 
ณ  วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง  จ.ลําพูน 

10  ธันวาคม  2553 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1/2554 
ณ ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 

22 มกราคม 2554 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที ่2/2554 
ณ ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 

19 มีนาคม 2554 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที ่3/2554 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กา๊ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

30 กรกฎาคม 2554 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 4/2554 
เทศบาลตําบลสนัโป่ง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

6  สิงหาคม 2554 

โครงการบรกิารวิชาการชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 5/2554 
เทศบาลตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

28 สิงหาคม 2554 

โครงการประชมุเชิงปฎิบัติการ เรื่องความก้าวหน้าและงานวิจัยทางด้านชีวเคมีใน
การออกกําลังกาย 

13-15 ตุลาคม 2553 

โครงการช้างบําบัดสุดสัปดาห์ ครั้งท่ี 1 25 ตุลาคม 2553 

โครงการช้างบําบัดสุดสัปดาห์ ครั้งท่ี 2 30-31 ตุลาคม 2553 

โครงการให้บริการชุมชนเนื่องในวันกิจกรรมบาํบัดสากล 27 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2553 

โครงการประชมุวิชาการเรื่อง FALL IN OLDER PEOPLE:RISK 
FACTORS,ASSESSMENT AND STRATEGIES FOR PREVENTION 

28-29 ตุลาคม 2553 

โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้สําหรับประชาชนเรื่องการดแูลผูสู้งวัยอย่างมี
คุณภาพ 

6-7, 13 พฤศจิกายน 
2553 
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันที่ 

โครงการประชมุเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดแูลและการฟื้นฟูสมรรถนะภาพปอดทาง
กายภาพบําบัดทรวงอก 

10-12 พฤศจิกายน 
2553 

โครงการประชมุวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี  2553 
 - การแก้ปญัหาและการควบคุมคุณภาพในงานตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
การแพทย ์
 - Cognitive Rehabilitation 
 - Oriental Exercise Therapy : Tai Chi 
 - วิชาการก้าวไกล รังสกีารแพทย์ไทยก้าวหน้าสูส่ากล 

30 พฤศจิกายน - 3  
ธันวาคม  2553 

โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนางานประจําด้านรังสีการแพทย์สู่
งานวิจัยชั้นแนวหน้า” ระยะท่ี 1 

3-6 กุมภาพันธ์ 2554 

โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคธนาคารเลอืดในการทดสอบปฏกิิริยา
ระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนหมู่เลือด ครั้งที่ 4 

14-16 มีนาคม 2554 

ประชุมวิชาการ ประจําปี 2554 เรือ่ง "Inter-discipplinary approach to the 
management of HIV:a model for other infectious deiseases" ร่วมกบั
โครงการ The Programs for HIV Prevention and treatment (PHPT)  

16-18 มีนาคม 2554 

โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจพิสูจน์ชนิดของเชื้อแบคทีเรียกลุม่ 
Nonfermentative Gram-Negative Bacilli 

22-25 มีนาคม 2554 

โครงการประชมุวิชาการ ฟื้นฟคูวามรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจวินิจฉัย
ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

28-29 มีนาคม 2554 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “Manual Therapy of the Sacroiliac Joint 
(SIJ):  : Integrative in Assessment and Management” 

29-30 มีนาคม 2554 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก เรื่อง กรณศึีกษาในงานเทคนิค
การแพทยแ์ละห้องปฏิบัติการ 

10-12 พฤษภาคม 
2554 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Management of the Cervicoscapular region: 
Assessment to recovery 

10-12 พฤษภาคม 
2554 

ประชุมวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ 2 เรื่อง "Imaging Biomarkers: From Research 
to Clinical Translations" 

11-13 เมษายน 2554 

โครงการอบรมและดูงานทางคลินิกกายภาพบาํบัดสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 10 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 2554 

ประชุมวิชาการเนื่องในงานเกษียณวารานสุรณ์ รศ.สร้อยสดุา วทิยากร เรื่อง "OT 
Management  in Cerebral Palsy" 

27-29 กรกฎาคม 2554 

โครงการประชมุวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายนักกายภาพบําบัดในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

28-29 กรกฎาคม 2554 

ประชุมวิชาการ เนื่องในงานโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ระววีรรณ 25-26 สิงหาคม 2554 
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กิจกรรมบริการวิชาการ วันที่ 

กันไพเราะ เรื่อง “มาตรฐานการบรกิารงานรังสีเทคนิคและปริมาณรังสีท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยไดร้ับจากการตรวจและรักษาทางรังสีวทิยา” 

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ด้านเคมีคลินิก เรือ่ง Pitfalls, Precautions and 
Result Validation in Clinical Chemistry 

1-2 กันยายน 2554 

 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังให้บริการวิชาการในรปูแบบอื่นๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารความกา้วหน้าด้านวิทยาการสหเวชศาสตร์ผ่านทางวารสารเทคนิคการแพทย์ ซ่ึงมีกาํหนดตีพิมพ์เผยแพร่
ราย 3 เดือน การเปิดบริการห้องสมุดเพือ่ให้สบืค้นและเป็นแหล่งเรียนรูแ้ก่บุคคลท่ัวไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
 
2. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา15(11) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2534 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
ดังนี้  
 1. เพื่อให้ศูนย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่
ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก  
 2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่คณาจารยใ์นคณะ ในการบรกิารแก่ประชาชน ซึ่งทักษะและ
ประสบการณ์น้ีสามารถนําไปสอนนักศึกษาไดโ้ดยตรง  
 3. การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสูก่ารวิจัย, การพัฒนาเทคนิคและวิธกีาร 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพทางการปฏิบัติทดลอง อันจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรยีนการสอน ซ่ึง
จะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป  
 4. เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่างๆ รวม
ไว้ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกดิความคล่องตัวในด้านการบริหาร  
 5. เพื่อให้บรกิารทางเทคนิคการแพทย์คลินิก ของสาขาวิชาที่คณะรับผดิชอบผลิตบัณฑิต ไดแ้ก่ ทาง
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดแก่ประชาชนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแก่
ประชาชนในภาคเหนือ ตลอดจนให้บริการแกโ่รงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 6. การให้บริการนีจ้ะนําไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 7. รายไดส้่วนหนึ่งจากการให้บรกิาร จะทําให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นกอ่ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
บุคลากร วสัดุ ครุภัณฑ์ ทําให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น  
 ท้ังนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/35254 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2535) 
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 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บรกิารฯ เพียงแห่ง
เดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บรกิาร แกผู่้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบรหิาร 
นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน การตรวจสุขภาพประจําปี และ การตรวจพิเศษ (Special 
test) ซ่ึงคณะแพทย์ศาสตรยั์งไม่มีบริการ ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ ์ แก่อาจารย์ท่ีรับผิดชอบใน
งานนั้น ๆ ให้มากย่ิงขึ้น และการที่คณะเทคนิคการแพทย์ มห้ีองปฏิบัติการเป็นของตนเอง ก็จะเป็นแหล่งขอ้มูล 
แหล่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen) และแหล่งเครื่องมือ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสทํางานวิจัยได้มาก
ยิ่งขึ้น อกีท้ังยังสามารถเป็นแนวทางหารายได้มาเสริมงบประมาณปกตเิพือ่นํามาพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตต่อไปได้อกีทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิด
ให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ไดแ้ก ่ 
 1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสขุภาพ เช่น โคเลสเตอรอล กรดยรูคิ ครีอะตีนิน น้ําตาลใน
เลือดหมู่เลือด พาหะโรคธาลสัซีเมียและเอนไซม์จีซิก พีดี ตลอดจนให้บริการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรสั
เอดส์ เป็นต้น 
 2. คลินิกรังสีเทคนิค ให้บริการความรู้เรือ่งการเตรียมตัวคนไข้เพือ่รับบรกิารในแผนกรังสีเอกซเรย์และ 
MRI ตลอดจนการบรรยายและสาธิตภาพถ่ายรงัสีอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
 3. คลินิกกิจกรรมบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางกิจกรรมบําบัด เช่น ทดสอบการรับรู้
ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย การตรวจวัดความเครียด การใชก้ิจกรรมฟื้นฟู 
รักษาคนป่วยหรือ ผู้ท่ีมีความผดิปกติทางสมอง 
 4. คลินิกกายภาพบําบัด-ธาราบําบัด บริการตรวจและให้คําแนะนําทางภายภาพบําบัด ความเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ไหล่ เข่า เอว และการฟืน้ฟูสภาพร่างกายสําหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ ตลอดจน
การช่วยเหลือคนพิการ 
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ผลการดําเนินผลการดําเนินงานงานตามพันธกิจตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 คณะเทคนิคการแพทย์บริหารจัดการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมีแต่งตั้งคณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องขึ้น คือ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าท่ี 
  1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ใน
ทุกๆ โอกาส ท้ังโดยการดําเนินงานร่วมกันภายในคณะฯ ร่วมกับทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย และโดยการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
  2. ดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะฯ 
  3. กระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  4. ดําเนินการเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อยประเภทใดประเภทหนึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5. ดําเนินงานตามที่ผู้บริหารเสนอแนะและมอบหมาย 
 
 2. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการและดแูลด้านสิ่งแวดลอ้มของคณะ  
  2. ตรวจสอบ ควบคุม ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้  
  3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอ้ม  
  4. ปลูกฝังจิตสํานึกด้านอนรุักษ์สิง่แวดล้อมให้กับบุคลกรและนักศึกษา  
  5. นําระบบคุณภาพมาตรฐานทางสิ่งแวดลอ้มมาปรับใช้ในคณะฯ 
 โดยในรอบปี 2554 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการทั้งสองชุดไดด้ําเนินการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับภารกิจ
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น ทําบุญตัก
บาตรในวันสําคญัทางพระพุทธศาสนาและวันสาํคัญ การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน การจัดบอรด์ความรู้
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทอดผ้าป่า ถวายผา้กฐิน อบรมภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา รดน้ําดาํหัวผู้อาวโุส กิจกรรมรณรงค์เพือ่การประหยัดพลังงาน เป็นตน้ 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

ทอดกฐินวัดนํ้าปุ้ง  นครเชียงตุง  (ความร่วมมือระหว่างองค์กรโดยคณะเทคนิค
ร่วมกับสํานกัทะเบียน และมูลนิธิการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลุ่มน้ําโขง 
มจร.) 

13-16 ตุลาคม 2553 

โครงการทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2553 30 ตุลาคม 2553 

ทอดกฐินวัดปันเส่า ร่วมกับคณะกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30-31 ตุลาคม 2553 

อบรมการประดษิฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดกระทงเล็ก 19 พฤศจิกายน 2553 

ร่วมประเพณีย่ีเป็ง เทศกาลลอยกระทง ประจําปี  2553 22 พฤศจิกายน 2553 

ทําบุญเนื่องในวนัสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2553 

อบรมภาษาและวรรณกรรมล้านนา  คณะเทคนิคการแพทย ์ 5 กุมภาพันธ ์2554 

ทําบุญภาควิชากายภาพบําบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2554 

งานรําลึกพระคณุครูภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 21 เมษายน 2554 

พิธีสรงน้ําพระและงานประเพณรีดน้ําดําหัวคณาจารย์อาวุโสและคณบดี คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

22 เมษายน 2554 

ร่วมงานรดน้ําดาํหัวผู้อาวโุสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 22 เมษายน 2554 

งานสระเกล้าดําหัวคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค 26 เมษายน 2554 

รดนํ้าดําหัว นพ.เทอดชัย  ชีวะเกต ุ เมษายน 2554 

โครงการปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน ณ วัดศรีดอนไชยและวัดชยัมงคล 4 มิถุนายน 2554 

ร่วมทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2554 ณ  ประตูสวนดอก  อ.เมอืง  
จ.เชียงใหม่ 

9 มิถุนายน 2554 

ไหว้คร ูคณะเทคนิคการแพทย์ 16 มิถุนายน 2554 

ไหว้ครู ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์ 16 มิถุนายน 2554 

ทําบุญเนื่องในวนัเทคนิคการแพทย์ไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย ์ 29 มิถุนายน 2554 

ประเพณรีับน้องขึ้นดอย 9 กรกฎาคม 2554 

ทําบุญถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน เน่ืองในวันเข้าพรรษา ปี2554  
ณ  วัดถ้าเมืองออน  อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม่ 

14 กรกฎาคม 2554 

งานเกษียณวารานุสรณ์ รศ.สรอ้ยสดุา  วิทยากร (ภาควิชากิจกรรมบําบัด) 29 กรกฎาคม 2554 

งานรับขวัญขันโตก 30 กรกฎาคม 2554 

งานมุทิตาจิต รศ.ดร.ระวิวรรณ  กันไพเราะ (ภาควิชารังสีเทคนิค) 26 สิงหาคม 2554 

งานเกษียณวารานุสรณ์ ผศ.ดร.ปราณี  ลี้ชนะชัยและ ผศ.ปกรณ์  ไทยานันท ์
(ภาควิชาเทคนิคการแพทย์) 

9 กันยายน 2554 

งานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการฯ คณะเทคนิคการแพทย ์ 26 กันยายน 2554 

กลุ่มช่างฟ้อนประเพณี คณะเทคนิคการแพทย์ (บุคลากรและนักศึกษา) ตลอดป ี

กิจกรรมชมรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา คณะเทคนิคการแพทย์ (บุคลากรและ ตลอดป ี
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์) 

โครงการอนุรกัษ์สุภาษิตสอนใจชาวล้านนา คณะเทคนิคการแพทย์ ประเภทค่าว 
/ ซอ / กาพย์ / ร่าย / กะโลง / ค่าวฮํ่า / ร้อยแก้ว 

ตลอดป ี

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกบัประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

ตลอดป ี

 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันท่ีจัดกิจกรรม 

โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน (การ
แยกขยะตดิเชื้อ สารเคมี และขยะทั่วไป) 

ตลอดป ี

โครงการคณะเทคนิคการแพทย์รณรงค์ลดโลกร้อนประหยัดไฟ 26 มีนาคม 2554 

โครงการนักศึกษารังสีเทคนิค สํานึกดีรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม (ปลูกปะการัง ณ ช่อง
แสมสาร) 

18-22 เมษายน 2554 

กิจกรรมทําความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน (วัดศรีดอนไชยและ
วัดชัยมงคล) โครงการปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน 

4 มิถุนายน 2554 

โครงการแยกขยะเพื่อชุมชน (ในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเทคนิคการแพทย ์
Open House) 

8 กรกฎาคม 2554 

โครงการคลินกิมอเตอร์ไซค์สําหรับนักศึกษา (ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพดี มี
มลพิษจากควันเสียน้อย และการรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัย) 

31 กรกฎาคม 2554 
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ผลการดําเนินผลการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษางานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  
 คณะเทคนิคการแพทย์ มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษารวมท้ัง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ให้สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทําหน้าท่ีสนับสนุนข้อมลูและการจัดทํารายงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในแตล่ะรอบการตรวจประเมิน ซ่ึงในรอบการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 2553 (รอบประเมิน 1 มิถุนายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554) ภายใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554 ท่ีผ่านมานี้ คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการประเมิน 
ดังนี้ 
 ตามแนวทาง สกอ.   4.60 ดีมาก 

ตามแนวทาง สมศ.(ตัวบ่งชี้ 1-11)  4.46 ดี 
 ตามแนวทาง สมศ.(ตัวบ่งชี้ 1-18)  4.47 ดี 
 ตามแนวทาง CMU_QA   4.52 ดีมาก 
 
 นอกจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งได้ลงนามเป็นข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ไว้ โดยมีผลคะแนนการ
ประเมินเบ้ืองตน้ในระดับ 4.4622 อยู่ในระดับดี 
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ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารยฺสิชล สงค์ศิริ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. รองศาสตราจารย์อุทุมมา มัฆะเนมี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวเิทศสมัพันธ ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
 
 7. นายวิสติศักดิ์ สขุสะอาดพส ุ   ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินกิ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์  หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สํารี ม่ันเขตตก์รน ์  หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบําบดั 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด 
 
 12. นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล   รักษาการเลขานุการสํานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
110 ถนนอินทวโรรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

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

 
 


