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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื ่อง Management of cervical disorders: 
Assessment to recovery รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการรตรวจ
ประเมินและการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดคออย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถนำาไปรักษาทางกายภาพ 
บำาบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ วิทยากรโดย Professor Gwendolen Jull และ Dr.Julia 
Treleaven จาก Division of Physiotherapy, School of Health and Rehabilitation Science, 
Queensland University ประเทศออสเตรเลีย ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมออกให้บริการชุมชนและให้ความรู้ เรื่อง ความ 
คล่องแคล่ว และความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมือ และประชาสัมพันธ์ 
วิชาชีพกิจกรรมบำาบัดแก่ประชาชน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำาบล
หนองตอง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรม
งานปอยหลวงตนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 11/2562 ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน ต.หนองตอง 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมให้บริการ
ชุมชนแก่ชมรมผู้สูงอายุ ในงาน 
ปอยหลวงตนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Management of cervical disorders: 
Assessment to recovery รุ่นที่ 3 
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพเทคนิค 
การแพทย์ครั้งที่ 1 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ก่อนการไปฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเป็นการสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้กับนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2562 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการการสร้างโมเดลส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตรา
การติดเชื้อปรสิตในสำาไส้ของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 
ในอำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2562 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยทีมคณะวิจัย และนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ ดำาเนินกิจกรรมของโครงการฯ ณ โรงเรียน
บ้านยางเปา ตำาบลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

การสร้างโมเดลส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตรา
การติดเชื้อปรสิตในสำาไส้ของชาวเขา 

เผ่ากระเหรี่ยงใน อำาเภออมก๋อย

การเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ) ร่วม
กับสมาคม/ชมรมลูกช้างทั่วประเทศ จัดคอนเสิร์ต
การกุศล “The Golden Hits” เพลงหวานกลางกรุง 
เพื่อนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้อ 
เครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ 
จังหวัดลำาปาง และสนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า 
55 ปี มช. ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินระดับ

คอนเสิร์ตการกุศล “The Golden Hits” เพลงหวานกลางกรุง

ตำานาน คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณจิตติมา เจือใจ 
คุณวินัย พันธุรักษ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ร่วม
ขับขานบทเพลง โดยมีศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดฯ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที สำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
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สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง สนับสนุนโดย 
สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง 
กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำานวยการทรัพย์สินพระ 
มหากษัตริย์ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 นายนรินทร์ เนื่องจำานงค์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำาปาง ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
ณ ตลาดราชวงศ์ จ.ลำาปาง

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 52  วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191220090333.pdf
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ 
สัมพันธ์ และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก 
School of Laboratory Medicine, Youjiang 
Medical University for Nationalities สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้าน Medical 
Laboratory Science และเจรจาความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาคันตุกะจาก Youjiang Medical 

University for Nationalities 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
บรรยายเรื่อง ทิศทางการวิจัยของประเทศ แนวทางการ
วิจัยของคณะฯ ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย และการบริหารงาน
วิจัยของคณะฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในอนาคต 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ์ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2562 

การบรรยายเรื่อง ทิศทางการวิจัย
ของประเทศ แนวทางการวิจัยของ
คณะฯ ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัยและ 
การบริหารงานวิจัยของคณะฯ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on 
Biological Safety Cabinets Certification) และกิจกรรม
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่วิทยากร คุณอเนก แก้วปาน เนื่องใน
โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 ณ ห้องประชุม
แขนงจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 
(Training on Biological Safety 
Cabinets Certification) 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกสมาธิ เสริมสร้างสติ เจริญปัญญา
เพื ่อชนะใจและพัฒนาตนเอง (หลักสูตรชินสาสมาธิ) 
สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้
นักศึกษาได้รู้จักหลักการทำาสมาธิขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
สามารถนำาไปฝึกปฎิบัติในภายหลังได้ โดยการทำาสมาธิ
จะนำาไปสู่การเสริมสร้างสติ เจริญปัญญาเพื่อชนะใจและ
พัฒนาตนเองตามค่านิยมท่ีดีตามหลักของการพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2562 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดโครงการ
ฝึกสมาธิ เสริมสร้างสต ิ
เจริญปัญญาเพื่อชนะใจ 
และพัฒนาตนเอง



8

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกให้บริการ
วิชาการชุมชน ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน 
จังหวัดลำาพูน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้
บริการวิชาการชุมชน โดยให้บริการตรวจสุขภาพ
และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค 
กิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชน
ในตำาบล ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง
ลำาพูน จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

นางสาวฐาปนี ปะนันแปง นักกิจกรรมบำาบัดประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองเด็กปกติ และเด็กพิเศษ แก่ 
คณะครูและผูป้กครองนกัเรยีน เพ่ือใหเ้กดิความเขา้ใจและมคีวามรว่มมือในการตรวจคดักรองเดก็นกัเรยีน 
เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมนำาร่องโครงการความร่วมมือโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดย
การสนับสนุนของ กลุ่มเซ็นทรัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านพระนอน ตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2562

นักกิจกรรมบำาบัด ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู ้
เกี่ยวกับการคัดกรองเด็กปกติ และ 
เด็กพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านพระนอน
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ครบรอบ 44 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวด
พระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ และงานมุทิตาจิตศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ  
กุลพงษ์ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดง
พระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระ
สงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร 
เข้าร่วมงานเป็นจำาานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2  คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 44 ปี
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ 
เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ กุลพงษ์ กรรมการอำานวยการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2562 
นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 44 ปี ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดี 
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ กุลพงษ์ 
กรรมการอำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าว
อวยพรปีใหม่แก่บุคลากร ภายในงานมีการแสดงดนตรี
จากวง AMS Band พร้อมทั้งจับไข่ และจับฉลากรางวัล 
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการมอบ
ความสุขส่งท้ายปี 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 12/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 
2562 โดยมีข้อเสนอแนะ 
 1.2 รับทราบ สรุปผลการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร แลแผนการ 
ดำาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน ประจำาปีการศึกษา 2561
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการจัดการขยะทั่วไปและขยะติเชื้อ” 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 68 คน 
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก 4.29 จากคะแนนเต็ม 
5 โดยมีข้อเสนอแนะ 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานวิชาการ
 2.1 เห็นชอบ การให้ลำาดับขั้นกระบวนวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ตามเสนอ 
 2.2 เห็นชอบ การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ จำานวน 3 กระบวนวิชา ได้แก่กระบวนวิชา 
515486, 515487 และ 515498 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ฉบับ พ.ศ.2560) 
ตามที่ภาควิชารังสีเทคนิคเสนอ โดยมีข้อแก้ไข ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป

ด้านบริหารองค์กร 
 2.3 เห็นชอบ  การเสนอขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ 
(Subbatical Leave) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรม
บำาบัด 


