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AMS PROMT Channel
มาบอกเล่าสู่กันฟังกับ.. 

ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน “วันมหิดล 2563” 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรม 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว และพิธีไหว้ครู 

ประจำาปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวนักศึกษา
กิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 3 และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำาบัด
ประจำาปี 2563 โดยมี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา
กิจกรรมบำาบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวแคมเปญ MAHIDOL VIRTUAL RUN 2020 กิจกรรมเดิน - วิ่ง
มหากุศล มหิดล’63 จัดโดย คณะและสถาบัน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ บริเวณสันเขื่อนอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเปิดตัวแคมเปญ
MAHIDOL VIRTUAL RUN 2020 
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ภาควิชารังสีเทคนิคจัดโครงการ 
การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากร

ในเขตตำาบลแม่ตื่นและนาเกียน 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วม
กับหน่วยบริการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากรในเขต
ตำาบลแม่ตื่นและนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ : สุขภาพทรวงอก ภาวะกระดูกพรุนและ
ดัชนีสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง โดยมี อาจารย์ 
ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า เป็นหัวหน้าโครงการ คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษารังสีเทคนิคร่วมให้ความรู ้
กับชาวบ้านเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น 
ด้วยตนเองและอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ถ่ายภาพ 
รังสีทรวงอก ตรวจมวลกระดูกเพื่อประเมินภาวะ
กระดูกพรุน รวมทั้งตรวจดัชนีความยืดหยุ่นของ 
หลอดเลือดเพ่ือประเมินภาวะ Stroke ณ โรงพยาบาล 
อมก๋อย (สาขาแม่ตื่น) อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2563
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คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมกับ บัณฑิตในโครงการจ้างงาน อว. หน่วยสนับสนุน 
วิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัด
กิจกรรมการคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคดให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน อำาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาที่ 1 - 6 โดยกิจกรรม
ได้จัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ในวันที่ 19 สิงหาคม และ 
16 กันยายน 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานบริการวิชาการรับใช้สังคมที่คณะเทคนิค
การแพทย์จัดขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้
และสุขอนามัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน 
อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์และนักกายภาพบำาบัดประจำาภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดประชุมประชาคม ในโครงการบูรณาการ
การวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ เพื่อ 
นำาเสนอการดำาเนินการและกิจกรรมที่ผ่านมาของ 
โครงการฯ ผลการดำาเนินการ และแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นร่วมกัน ณ ตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

การคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคด 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน 

จังหวัดเชียงใหม่ 

การบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน 
และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

การดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุ
งานประจำาปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย 
แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดมา

งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุงานประจำาปี 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วม
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี
2563 เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
Sustainble Development Goals:SDGs” โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด 
ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

คณาจารย์ นักกิจกรรมบำาบัด และนักศึกษากิจกรรม
บำาบัดชั้นปีที่ 2 ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการรับใช้สังคม ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
นักเรียนชั้นประะถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
กิจกรรมส่งเสริมความคิดความเข้าใจ โดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และสุขภาวะของ
โรงเรียนบ้านพระนอน อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดย
การดำาเนินกิจกรรมของภาควิชากิจกรรมบบำาบัด ในวันที่ 
23, 30 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
พระนอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมจัดกิจกรรม
บริการวิชาการรับใช้สังคม

ณ รร.บ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ร่วม
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำาปี 2563 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยในปีนี้ นางสาว
สุจิตรา แสนทวีสุข ศิษย์เก่ากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3511107  ได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี
2563 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและปาฐกถาพิเศษ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข 

ได้มอบทุนพัฒนาให้คณะฯ และทุนการศึกษาให้ภาควิชากิจกรรมบำาบัด เป็นจำานวน 15,000 บาท 
ณ  ห้องบรรยายศษิยเ์ก่าสมัพันธ ์คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “เกษียณเกษมศรี 63” 
เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน
ประจำาปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ
คณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึง 
คุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย 
แรงใจตลอดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก อาทิ
อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุ
ราชการ และดนตรีจากวง AMS Band  โดยในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการจำานวน 7 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย

“เกษียณเกษมศรี 63” 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร
เกษียณอายุงาน ประจำาปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 
คุณจริยา กาทอง คุณรมย์นลิ ไชยเศรษฐ 
คุณสันทนา บัวมงคล คุณสุดใจ ปาวิชัย คุณวิสูตร์ 
ไชยวรศิลป์และ คุณบุญธรรม บุญทา ณ ห้อง
ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์แสงอุดม อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาบุคลากร 
สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2563 เรื่อง ปลุกพลังใจ พลังไฟ

ในการทำางานให้สำาเร็จ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม และการทำางานอย่าง 
มีความสุข เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในองค์กร
 
และ การอบรมแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการสำานักงานเลขาคณะฯ คณะเทคนิค
การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2564 โดย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ 
การบรรยาย Library service: Resources Research Relax ตัวช่วยความสำาเร็จในการทำางาน
วิทยากรโดย คุณทิพวรรณ สุขรวย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ณ วีรันดา ไฮ 
รีสอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การสัมมนาบุคลากรสำานักงาน 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2563
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลัก
การสร้างเสริมสุขภาพ การสื่อสาร และ
การสร้างสื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา 
ภาควิชากายภาพบำาบัด วิทยากรโดย อาจารย์
ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้
ให้คำาแนะนำาด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสังคม 
สุขภาวะ ในคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ภาควิชา 
กายภาพบำาบัด เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2563

การอบรมหลักการสร้างเสริมสุขภาพ การส่ือสาร 
และการสร้างส่ือสร้างเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอัน
พึงประสงค์ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 
ชั้นปีที่ 3 ประจำาปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค ์
สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 ประจำาปี 2563 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธ์แพ พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการจัด
ตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ รุ่นที่ 5 ณ ห้องSCB2100 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 
2563  

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 
ทางชีวภาพและการรักษา 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ กำาหนดจะจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการรับมือสถานการณ์
จากแผ่นดินไหว ประจำาภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 
12.30 - 15.15 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยโรจน์  แสงอุดม ช้ัน 12 อาคาร 2
 1.2 รับทราบ กำาหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2563 
 1.3 รับทราบ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำาปีการศึกษา 2564

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด challenge ของคณะเทคนิคการแพทย์ท่ีได้เจรจา 
ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2563-2565
 2.2 เห็นชอบ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อาจารย์ดวงหทัย ปสันตา 
ตำาแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค ลาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก มีกำาหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567


