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AMS PROMT Channel
สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร ่วมพิธ ีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา 
ประจำาปี 2563 เพื่อเป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝัง 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร ให้แสดง 
ออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดพันแหวน 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการวิชาการ บรรยายเรื่อง ด้านการเรียน
การสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บรรยายเรื่อง ชีวิต
ความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นำาเสนอ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การรับน้องใหม่ ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ถวายเทียนพรรษา 
เป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2563

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ประจำาปีการศึกษา 2563 
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
อบรมการใช้งานเครื่อง XRF วิทยากรจาก บริษัท 
HORIBA ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ซึ่งเครื่อง XRF เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์ธาตุ ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ โดย
สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยสามารถใช้ได้กับงานวิจัยในหลายๆ ด้าน เช่น 
วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวอย่าง
จากอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เป็นต้น ณ ภาควิชารังสี
เทคนิค เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2563 

ภาควิชารังสีเทคนิค 
จัดอบรมการใช้งานเครื่อง XRF

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ 
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณ ี
รองผูอ้ำานวยการฝ่ายวชิาการ ในการพฒันาหลกัสตูร 
แบบ 0BE เพื่อให้ข้อเสนอแนะ อันจะนำาไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคาร 2 
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. กิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2564 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ นำาอาจารย์
และนักศึกษาในโครงการจ้างงาน อว.ออกเยี่ยมบ้าน
และให้คำาแนะนำาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ ร่วมกับ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) และ
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงิน
จากโครงการสร้างห้องสุขาของชุมชน อำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
บ้านอูตูม อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวัชรี 
สุพรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านอูตูม เป็นผู้รับมอบ 
ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

มอบเงินจากโครงการสร้างห้องสุขาของชุมชน 
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านอูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการความร่วมมือในการฟื้นฟ ู
ผู้มีภาวะพึ่งพิง คณะเทคนิคกาแพทย ์

และอบต.ดอยหล่อ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(กรุงเทพฯ) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบเงินจากโครงการสร้างห้องสุขา
ของชุมชน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่งมอบห้องสุขาจำานวน 300 หน่วย ใน
โครงการสร้างห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยชุมชน 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำาโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย 
รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี และ คณาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมส่งมอบ ณ บ้าน
แม่ตื่น อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2563

ส่งมอบห้องสุขา ในโครงการสร้างห้องสุขา 
เพื่อสุขอนามัยชุมชน 

อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมร่วมกับ 
คุณจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลอมก๋อย เพื่อหารือด้าน
ความร่วมมือการพัฒนาทางการแพทย์ 
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญาและการพัฒนา
อย่างมีทิศทางในการดูแลสุขภาพ
ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ปี 2563 - 2565 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2563 ณ UNISERVE มหาวิทยาลัย
เขียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมหารือร่วมกับผู้อำานวยการโรงพยาบาลอมก๋อย 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดง
ความยินดีกับ คุณนฤมล พูลเพียร 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดกิจกรรมวันมหกรรม
คุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนา
คุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนางาน
ประจำาสู่การวิจัย (Routine to Research: R to R) 

เป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การด้านการพัฒนาคุณภาพงาน โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง 
คุณภาพกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีคณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมพบปะประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการปฏิบัติผ่านแผน
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ัง นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินการ 
ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 และ
แผนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New normal 
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ 
สำานักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 

การพบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ 
(Quality Day) ครั้งที่ 7
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พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี
การศึกษา 2563 เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของ
คณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือ 
เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง 
ให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทน
นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นำาพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบ
รางวัลการประกวดบทกลอน “บูชาครู” พร้อมรับ
ชมวิดิโอ “จากใจศิษย์อุทิศให้ครู”  ณ ห้องประชุม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคาร 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS
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CONGRATULATIONS

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี จัดโดย สมัชชา
นักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และภาคีเครือข่าย ณ ห้อง
คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563  
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 
2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ครั้งที่ 2 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด

ด้านบริหารวิชาการ

 2.2 เห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตร 
วท.บ.(กายภาพบำาบัด) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ตามท่ีภาควิชาเสนอ ท้ังน้ี มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป


