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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
ตำาบลแม่ก๊า โดยตรวจสุขภาพและให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และ
กายภาพบำาบัด แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า ตำาบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  

คณะเทคนิคการแพทย์
ออกบริการชุมชน

ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า
ตำาบลสันป่าตอง
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โครงการมัชฌิมนิเทศ 
คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
มัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 เพื ่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทราบแนวทางในการศึกษา
ในเนื้อหา และเตรียมตนเองสู่การเรียนการสอน 
ในสาขาวิชาชีพ จากคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ณ ห้อง 
ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ
อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย 3 สถานที่ปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กอง
กฎหมาย และสำานักงานตรวจสอบภายใน ณ 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญอาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย 3
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู ้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ 
ผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 

 เพื่อให้องค์กรก้าวขึ้นไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
ที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นการเปิดพื้นที่ในการสื่อสาร

ทิศทางนโยบายและการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ระยะ 4 ปี และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
และความคิดเห็นจากบุคลากร เพ่ือวางแผนปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันขับเคล่ือนการดำาเนินงานของคณะฯ 
ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ทุกวันพุธประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

โครงการผู้บริหารสัญจร 
พบปะบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
H.E.Mr. Jacques Lapouge พณฯ เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือน
หน่วยวิจัย PHPT ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมในงาน
ฟื้นฟู วิทยากรโดย คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ 
นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ ประจำาภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ( ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3911215 )  โดยมี คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมฟัง
บรรยาย ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
พณฯ เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย 

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมในงานฟื้นฟู 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 
วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์  2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190214172004.pdf
https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190214172004.pdf
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คณาจารย์และนักศึกษาสาขากายภาพบำาบัด ช้ันปีท่ี 3 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพ้ืนท่ี 
ออกบริการวิชาการชุมชน โดยการประเมินปัญหา 
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน และให้การรักษา ณ 
ตำาบลทุ่งสะโตก อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมให้การบริการกายภาพบำาบัดนักวิ่งในงาน  
CMU Marathon 2019 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมให้ 
การบริการรักษาทางกายภาพบำาบัดแก่นักวิ่ง 
ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้ร่วมสนับสนุนอ่างน้ำาเย็น เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บภายหลังการวิ่ง โดยม ี
นักกีฬามาเข้ารับบริการเป็นจำานวนมาก ณ บริเวณ 
ศาลาอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมให้บริการกายภาพบำาบัดนักวิ่ง ในงาน CMU Marathon 2019

นักศึกษากายภาพบำาบัด ออกบริการ
วิชาการชุมชน ณ ตำาบลทุ่งสะโตก 
อำาเภอสันป่าตอง
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Considering the interface 
between humans and environment: the example of 
Ebola” วิทยากรโดย Eric Leroy, DVM, PhD Member of 
the French National Academy of Medicine, Senior 
scientist, IRD research unit “MIVEGEC” French National 
Research Institute for Sustainable Development 
Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Considering 
the interface between humans and  
environment: the example of Ebola
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
เรื่อง “Effective Communication” วิทยากรโดย 
Mr.Vessal Meani ผู้เชี่ยวชาญด้าน Education 
in Childhood จากประเทศกรีซ ให้แก่นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของภาควิชาฯ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพร 
วันเกิด ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุข 
แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ
บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบ
ของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ จำานวน 14 ท่าน และ
มีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัล
จาก ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัลที่ 1 
จำานวน 500 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทศพร พิชัยยา ภาควิชากายภาพบำาบัด รางวัลที่ 
2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวณัฎฐริกา 
ศรีธรรม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
รางวัลที่ 3 จำานวน 200 บาท ได้แก่  นางกัลยรัตน์ 
จันตา สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“Effective Communication”
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คณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะ คณะ
เทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมกิจกรรมเดินศึกษา
ธรรมชาติผาลาด - Nature Trail “PHALAD” ภายใต้ 
โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร เพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเทคนิค 
การแพทย์ ณ สถานีช่อง 7 ถึงวัดผาลาด เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 

กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติผาลาด
ในโครงการสร้างสุขบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย  
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor 
Jeremy Brown จาก University College London 
Hospital ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับ Visiting Professor Dr. Hong Joo Kim จาก 
KyungPook National University และรองศาสตราจารย์ 
ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ
ทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสมาเยือน
คณะฯ และภาควิชารังสีเทคนิค เพื่อประชุมความร่วมมือทาง
ด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย และบรรยายพิเศษ ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 18 
กุมภาพันธ์ 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Visiting Professor จาก KyungPook 
National University ประเทศเกาหลีใต้

คณบดี ให้การต้อนรับ 
Professor Jeremy Brown 

จากประเทศอังกฤษ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 
1 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์คณะเทคนิค 
การแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา
จาก Department of Physical Therapy และ 
Department of Occupational Therapy, 
School of Health Sciences, Akita University 
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาค
วิชากายภาพบำาบัดและภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 17 - 22 
กุมภาพันธ์ 2562

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาจาก

Akita University ประเทศญี่ปุ่น

คุณนิรัติศัย ร่มไทรย์ มอบทุนจำานวน 73,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนการจัดการนักศึกษาของแขนงกายภาพ 
บำาบัดเด็ก ให้แก่ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ อดีต
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง
ผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2562

คุณนิรัติศัย ร่มไทรย์ มอบทุนให้แก ่
แขนงกายภาพบำาบัดเด็ก คณะเทคนิคการแพทย์ 
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กิจกรรมปลูกจิตสำานึกจิตบริการ 
เสริมสร้างภาวะผู้นำา 
น้อมนำาคุณธรรมจริยธรรม 
แก่นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำานึก
จิตบริการ เสริมสร้างภาวะผู้นำา น้อมนำาคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ 
นักศึกษาได้ปลูกจิตสำานึกในจิตบริการ  ภาวะผู้นำา 
การทำางานเป็นทีม และสร้างจิตสำานึกในการพัฒนา 
ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตลดอจนทักษะ
การดำาเนินชีวิต ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ 
ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562   
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แขนงวชิาจลุชวีวทิยาคลนิกิ ภาควชิาเทคนคิการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
บริษัท โรช ไดแอกโนสติก (ประเทศไทย) จำากัด และ
บริษัท ไบโอจีโนเมด จำากัด ได้จัดการอบรมทางวิชาการ 
เรื่อง “การดูแลรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ  
และวัณโรค ตามแนวปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน” 
เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยน 

การดูแลรักษาและการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษา 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค 
ตามแนวปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน

เรียนรู้ ระหว่างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา 
งานบริการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน์ นักเทคนิค
การแพทย์และนักวิชาการอิสระ ในหัวข้อเร่ือง 
Update HIV Diagnosis and ART Monitoring 
in 2019 และ นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง 
รองผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1 เชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง Update 
on Diagnosis and Treatment of TB/HIV 
Co-Infection ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำาเภอ 
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562  
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการการออกแบบ 
หลักสูตรโดยใช้หลักการของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based Education: OBE) ให้กับ
อาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์  
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้าน 
Inter Professional Education (IPE) ด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
และการบริหารจัดการทั่วไป ระหว่าง 6 คณะ
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะ
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
ในงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 3” ของสโมสร
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ กิจกรรม
ให้ความรู้สหวิชาชีพแก่นักศึกษาชมรมเพื่อน 
ผู้พิการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม IPE 
ในงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 3”

การบรรยาย เรื่อง การออกแบบหลักสูตร
โดยใช้หลักการของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based Education: OBE)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชาฯ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ นักกิจกรรมบำาบัด และนักศึกษา ภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมงาน กิจกรรมเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 17 (17th Mental Disorders : Destigmatization Walk 
Rally 2019) ร่วมกับสมาคมสานสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานจำานวนมาก 
โดยภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษากิจกรรม
บำาบัดจิตอาสา และการให้บริการทางกิจกรรมบำาบัด ได้แก่ ประเมินกำาลังกล้ามเนื้อ ประเมินสุขภาพจิต 
ประเมินความคิดความจำา และกิจกรรมการเล่นสำาหรับเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด 40 ปี กิจกรรมบำาบัดไทย ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเดิน

เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 17
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และ 
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 

คณบดีให้การต้อนรับ คณาจารย์
และนักศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษาต่างประเทศ

Assoc/Prof. Chan Sook Chin, Dean จาก 
Faculty of Health & Sport Sciences, Mahsa 
University, Malaysia ในโอกาสเดินทางสาน
ความร่วมมือกับภาควิชากายภาพบำาบัด และภาค
วิชารังสีเทคนิค

Tatsuya SUZUKI, MS,OT Assistant Professor 
และนักศึกษา Miss Misaki KUREBAYASHI, 
Miss Yuuna FUJIMORI และ Miss Yukie NOZU 
จาก School of Rehabilitation Science, 
Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น 
ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

Miss Yvonne Maria Andersson และ Miss 
Elin Karin Anita Erikson นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
จาก School of Health & Welfare, 
JÖNKÖPING UNIVERSITY ประเทศสวีเดน 
ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 
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การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน
และก้าวสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค
ประจำาปีการศึกษา 2561

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์
จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน 
และก้าวสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำาปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
รังสีเทคนิคช้ันปีท่ี 3 ท่ีจะต้องออกฝึกปฏิบัติงาน โดย 
แนะแนวทางในเร่ืองบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 
การปฎิบัติตัว อย่างเหมาะสมในสถานท่ีฝึกงาน เพ่ือ 
ให้นักศึกษามีความพร้อม ความเข้าใจในบทบาท 
หน้าท่ีของตนเองต่อการฝึกปฏิบัติงาน และการก้าวสู่ 
การทำางานในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เป็น
ประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
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CONGRATULATIONS

นายปรมะ เทพศิริ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล Best poster presentation award 2019 เรื่อง 
Application of Compact Disc for Photo-Neutron 
Measurement Generated from High Energy Photon 
Irradiation by 10 MV Medical Linear Accelerator 
โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำาปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในงาน International Nuclear Science and Technology 
Conference 2019 (INST2019) ณ โรงแรม Centara Grand 
Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 6 
กุมภาพันธ์ 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์  2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190214172004.pdf
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่รอบๆ อาคารคณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 154 คน ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
มีข้อเสนอแนะ
	 1.2	รับทราบ	สรุปจำานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	ประจำาปีการศึกษา 
	2562	(TCAS	รอบที่	1)	และการปรับจำานวนรับนักเรียน	TCAS	รอบที่	2	โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.3	คณะเทคนิคการแพทย์	กำาหนดจะจัดงานวันวิชาการ	จบการศึกษาอำาลาสถาบัน	และเชิดชูเกียรติ 
นักศึกษา	คร้ังท่ี	20	ประจำาปีการศึกษา	2561	วันท่ี	14	พฤษภาคม	2562	
	 1.4	คณะเทคนิคการแพทย์	กำาหนดวันตรวจสุขภาพบุคลากรคณะฯ	ประจำาปี	2562	ระหว่างวันที่	
19	-	20	มีนาคม	2562
	 1.5	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มีคำาสั่งคณะเทคนิคการแพทย์	 ที่	 010/2562	 แต่งตั้งคณะทำางาน 
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน	พ.ศ.	2562	-	2565	มีหน้าที่จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินคณะฯ	
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์	แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ	การจัดเรียงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะฯ	ใหม่ 
โดยเพิ่มระเบียบวาระพิจารณา	เรื่อง	นโยบาย	(2	เดือน/ครั้ง)	ทั้งนี้	ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2562	เป็นต้นไป


