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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์สมชาย 
วิริยะยุทธกร ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ และศาสตราจารย์ ดร. 
ศรีสิน คูสมิทธ์ิ คณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 1 - 2 ตุลาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซ่ี ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. 
สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพ 
บำาบัด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ Dr. Lakshmi, Associate Dean 
international affairs จาก Saveetha Institute of 
Medical and Technical Sciences ประเทศอินเดีย 
ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมพบปะวางแผนงาน และ
ปรึกษาการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัยระหว่างสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา/บุคลากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Dr. Lakshmi จาก Saveetha 

Institute of Medical and 
Technical Sciences ประเทศอินเดีย
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล ประธาน 
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำาประกอบ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ และ 
อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ ในการตรวจประเมิน
คุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (CMU-EdPEX) ประจำาปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEX)

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ให้การ
ต้อนรับ Prof. Pan Chyr Yang, Professor of the 
Department of Internal Medicine and Dean 
of the National Taiwan University College of 
Medicine National Taiwan University และ Jean 
Marc Egly, Scientific Committee Member, French 
National Research Institute for Sustainable 
Development (IRD) Visiting Professor at National 
Taiwan University ในโอกาสเดินทางมาเยือนและร่วม

ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนา
งานการศึ กษา วิ จั ย ร่ วม กัน
ระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ 
Prof. Pan Chyr Yang 

จากประเทศไต้หวัน
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ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการรับรองโครงการ Sigma Verification of  
Performance Program จากหน่วยงาน Westgard 
QC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานแห่งแรกในส่วน 
ภูมิภาคของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองโปรแกรมน้ี

โครงการ Sigma Verification of Performance 
Program เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่รับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการทดสอบเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ต้องเข้าร่วมโครงการแล้วนำาหลักการ การจัดคุณภาพตามหลัก 
Six Sigma มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการทดสอบ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการทดสอบที่ได้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้แทนศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 คณะ 
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริจาคเงินจำานวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุน
เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 
บริจาคเงินสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการ 
เทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการรับรอง

โครงการ Sigma Verification of 
Performance Program 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิค
การแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารสัญจรพบปะ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 
งบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์กรก้าวขึ้น
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โดยเป็นการ
เปิดพื้นที่ในการสื่อสารทิศทางนโยบาย
และการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ 
และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและความ
คิดเห็นจากบุคลากร เพื่อวางแผนปรับปรุง
พัฒนาคณะฯ และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของคณะฯ ให้ก้าวไปสู่องค์กร
ที่มีความเป็นเลิศ

พบปะบุคลากรสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย ์
ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

พบปะบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

พบปะบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค 
ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

โครงการผู้บริหารสัญจร 
ประจำาปีงบประมาณ 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติใน
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ครบรอบ 52 ปี ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ 
ทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้อง 
ประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

คณบดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 52 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือน้อมรำาลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศาลาอ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน เน่ืองในโอกาสวันมหิดล 
และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ให้แก่ประชาชนผู้ไม่มีสิทธิตรวจสุขภาพประจำาปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการชุมชนของ
เเต่ละสาขาวิชา ดังนี้ การตรวจเลือด และการบริจาคโลหิต การตรวจวัดปริมาณไขมันด้วย BIA การ
ทดสอบความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อเเขนและมือ ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อตรวจสภาพปอด 
และการทดสอบความคล่องแคล่วของการทำางานของมือ กิจกรรมประเมินพัฒนาทางภาษาและการพูด
สำาหรับเด็กอายุ 2 - 9 ปี 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน 

 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำาปี 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน จำานวนทั้งสิ้น 
35 คน ซึ่งทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสรรทุนจากงบประมาณเงินรายได้ จำานวน 618,500 บาท 
และจากผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า จำานวน 116,500 บาท ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
กิจกรรมค่าย “ร่วมสร้างพลังชุมชน” สำาหรับนักศึกษา
กายภาพบำาบัดชั้นปีที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุวิทย์ อริยชัยกุล เป็นวิทยากร เพ่ือกระตุ้นพลังสร้างสรรค์ 
แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ในการร่วมสร้างชุมชน
สุขภาพดี ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 
ตุลาคม 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัดจัดกิจกรรม 
ค่ายร่วมสร้างชุมชน ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ นักเรียน และอาจารย์จาก
โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy จังหวัด
เชียงใหม่ จำานวน 80 คน เข้าเย่ียมชมการเรียน 
การสอนของคณะฯ และรับฟังการแนะแนว 
การศึกษาต่อ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ 
ศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา 
Strong Academy เชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญอาคาร
สำานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ณ บริเวณด้านหน้า 
อาคารสำานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 

คณบดี ร่วมพิธีทำาบุญอาคารสำานักงาน
บริหารและจัดการทรัพย์สิน

คณาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล จัดโครงการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชนและการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ ตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

คณาจารย์กายภาพบำาบัด 
ออกบริการชุมชน ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น London 
School of Hygiene & Tropical Medicine ประเทศ
สหราชอาณาจักร The National Institute of  
Infectious Diseases (NIID) ประเทศญี่ปุ่น และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุม Pre conference และ Conference “One 
Health Perspectives on Infection and Immunity: 
Humans, Animals and the Environment” 
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทาวิชาการ และโครงการศึกษา 
วิจัยร่วมระหว่างสถาบันในประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ ท้ังยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวิทยาภูมิภุ้มกัน ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 
2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ 

โครงการ One Health Perspectives 
on Infection and Immunity: 2019 

One day of vaccines
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kazuhito Tomizawa, Dean of Graduate 
School of Medical Sciences และ Professor Dr. Seiji Okada จาก Kumamoto University 
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร Double degrees และการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Professor Dr. Kazuhito Tomizawa 

และ Professor Dr. Seiji Okada 
จากประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวาย 

พระพุทธรูปฯ และหอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา ซึ่ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ครบรอบ 55 ปี และเพื่อสืบสาน
พระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

คณบดีร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปฯ และ
หอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรย

ประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบ
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศรัทธา
วัดฝายหิน ร่วมในพิธีเป็นจำานวนมาก ณ วัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธี
ทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำาปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีทำาบุญสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี ณ อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญสถาปนา
คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ 
ต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ
ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธาน
กรรมการและผู้อำานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
พร้อมด้วยผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำาปาง ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแพทย์คลินิก เวลเนสเซ็นเตอร์ ลำาปาง 
ท่ีเปิดให้บริการชาวลำาปางในพื้นที่ของ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ กลุ่ม
จกัรยานปัน่เพือ่นอ้ง มช. ได้เดนิทางถึงลำาปาง 
จึงได้ร่วมต้อนรับท่านราชเลขาธิการซึ่งเป็น
ลูกช้างศิษย์เก่าดีเด่น มช. ปี 60 ณ ตลาด
ราชวงศ์ ลำาปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 
2562
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเนื่องใน 
“วันกิจกรรมบำาบัดโลก” ประจำาปี 2562 
โดยการสนับสนุนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์เปอเรช่ัน จำากัด เพ่ือเพ่ิมสุขภาวะประชากร 
โลกและประชาสัมพันธ์บทบาทของนักกิจกรรม 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ในฐานะผู้มีบทบาทในการบ่มเพาะ
นักกิจกรรมบำาบัด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ 
สอดคล้องตามจุดมุ่ งหมายของสหพันธ์
นักกิจกรรมบำาบัดโลก และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมงานด้านกิจกรรมบำาบัดใน
ประเทศไทย โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล 
เป็นประธาน ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ภาย ใน ง านประกอบ ไป ด้ วยกิ จก ร รม 
หลากหลาย อาท ิกจิกรรมประเมนิความเรว็ใน
การคิดของผู้สูงอายุ กิจกรรมประเมินสุขภาพ 
จิต การประเมินความคล่องแคล่วการใช้มือ 
กิจกรรมคัดกรองความสามารถทางการเขียน
ในเด็ก การออกร้านแสดงผลงานของผู้มีความ 
บกพร่องทางสองและสติปัญญาดจากมูลนิธิ
บ้านสมานใจผ่านการทอผ้าซาโอริ การจัด
งานในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำาคัญที่แสดง
การผสานพลังของภาคธุรกิจ ภาควิชาการ 

สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคมในการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสการเรียนรู้ เสริมความ
สามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของกิจกรรมบำาบัดที่มุ่งใช้กิจกรรมหลากหลายมาเป็น
สื่อในการลดข้อจำากัดทางกายและใจ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันกิจกรรมบำาบัดโลก กลุ่มเซ็นทรัลหนุน 
งานบริการวิชาการ จับมือเดินหน้าสร้างสังคมไทยเป็นสุขยั่งยืน
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นายณัฏฐนิช จุมปาทองผู้อำานวยการ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 26 คน จากสถานทูต
สหรัฐอเมริกา US Embassy Bangkok เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำาเยาวชน Lead Up ใน
เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ

โดยโครงการ Lead up เป็นโครงการของสถานฑูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy Bangkok) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ เป็นผู้นำาสังคมยุคใหม่ สามารถประยุกต์ใช้การนำาแบบประสานความร่วมมือ 
(Facilitative Leadership) โดยฝึกฝนให้เป็นผู้นำาโครงการ (Project Leader) เพื่อสร้างทางเลือก
ให้สังคมในมุมมองใหม่ เข้าใจ เข้าถึง และทำาได้จริง ตามแนว Human-centered Design และ  
Participatory Budgeting เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ระหว่าง
วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 10 /2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะฯ มกีำาหนดจะจดัพิธทีำาบญุวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะเทคนคิการแพทย ์และการจดักิจกรรม 
พิเศษเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์
 1.2 รับทราบ สรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (Pre-college 
Program) ประจำาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  
299 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย  4.11  จากคะแนนเต็ม 5.00 
โดยมีข้อเสนอแนะ
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562  
จำานวนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 181 คน  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดงานและประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
 

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานบุคคล
 2.1 เห็นชอบ การขออนุมัติให้  อาจารย์ พัชญ์พิไล  ไชยวงศ์   ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ลาศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีกำาหนด 1 ปี 7 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยทุนส่วนตัว
 




