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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุกูล อาจารย์ประจำา 
แขนงจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไป
ระชุม Close IDOH session symposium ร่วมกับ 
คณะกรรมการหลักสูตร และร่วมประชุม IDOH 
symposium พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับบัณฑิต
ศึกษาหลักสูตร IDOH master degree เรื ่อง 
Antimicrobial resistance in Thailand และเรื่อง 
Overviews of zoonotic diseases in Thailand 
ณ Université de Tours ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรม
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขา
โลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 และ
ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการอบรม ณ ห้องประชุม
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา 
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2

อาจารย์แขนงจุลชีววิทยา 
คณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมเดินทางประชุม ณ ประเทศฝรั่งเศส
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นักกิจกรรมบำาบัด และนักศึกษาปริญญาโทกิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกให้บริการตรวจประเมินความแข็งแรงของ 
กล้ามเน้ือมือ และให้คำาแนะนำาในการฝึกความแข็งแรง 
และความคล่องแคล่วของมือ รวมทั้งการส่งเสริม
การทำางานของมือในการทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
ประจำาวัน ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มาร่วมงาน 
ในงานปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 10 ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน 
อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ 
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการ
ทำางานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจ
ล้มเหลวทางคลินิก โดยมี นักกายภาพบำาบัด พยาบาล
วิชาชีพเฉพาะทางอายุรกรรมทางระบบหายใจ 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู บุคลากรทางการแพทย์ 
เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม ่
ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2561 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำางาน 
ของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิก

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ออกให้บริการวิชาการชุมชน 
ในงานปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 10 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ ์ อังกสิทธิ์ 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2561

คณาจารย์ นักกิจกรรมบำาบัด และนักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการ
วิชาการชุมชน โดยให้บริการประเมินพัฒนาการเด็ก และ
ประเมินการบูรณาการรับรู้ทางสายตา และการเคลื่อนไหว 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลแม่ก๊า

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม
ประชุมและร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย Asia-International Biomedical 
Science Consortium ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical 
Sciences Conference “Biomedicine in the 
21st century: Insights from Asia” โดยมี 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
The 4th Pan-Asian Biomedical Sciences Conference ณ ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร ์
ร่วมเป็น Invited speaker สำาหรับการบรรยาย
พิเศษด้าน Clinical translattion ในหัวข้อเรื่อง 
“Platelet crossmatching as a tool for 
reducing the risks of post-transfusion  
adverse effect in patients with anti-platelet 
antibodies” และมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ Furama 
Resort, Danang ประเทศเวียดนาม
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชา
กายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Gosselink 
Professor, Department of Rehabilitation 
Sciences KU Leuven University Hospitals 
Leuven ประเทศเบลเยียม เนื่องในโอกาสมา
สานความร่วมมือกับภาควิชากายภาพบำาบัด และ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง prospective researching on respiratory 
muscle training ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และคณาจารย์ภาควิชาฯ เมื่อวันที ่ 11 ธันวาคม 
2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีให้การต้อนรับ Prof. Dr. Gosselink Professor
ในโอกาสมาเยือนภาควิชากายภาพบำาบัด

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
โครงการกายภาพบำาบัดสัมผัสชุมชนครั้งที่ 22 โดยมี
กิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพ เพื่อตรวจสมรรถภาพทางกาย 
สำาหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจ รักษา และให้คำาปรึกษาทาง
กายภาพบำาบัด กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ 
รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหัวริน ณ โรงเรียนบ้านหัวริน ตำาบลทุ่ง
สะโตก อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2561

โครงการกายภาพบำาบัด
สัมผัสชุมชนครั้งที่ 22 
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความ
ร่วมมือกับสำานักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และกลุ่ม
ล้านนาด็อกเวลแฟร์ ได้จัดการเสวนาเรื่อง One 
health: กรณีศึกษาเด็กถูกสุนัขกัดในท้องที่อำาเภอ
ดอยสะเก็ด เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาการควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำาไปสู่ข้อปฏิบัติท่ีเหมาะสม
กับพื้นที่ (best practice) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา 
กัมปนาทแสนยากร (นายอำาเภอดอยสะเก็ด) นสพ.
มงคล ศรีจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) สพ.อาทิตย์ 
ยอดคำาลือ (ปศุสัตว์อำาเภอดอยสะเก็ด) นายชุติพนธ์ 
สารแปลง (นายกเทศมนตรีตำาบลเชิงดอย) นพ.ปรีชา 
สิริจิตราภรณ์ (ผู้อำานวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด) 

การเสวนาเรื่อง One health: กรณีศึกษาเด็กถูกสุนัขกัดในท้องที่อำาเภอดอยสะเก็ด

ศ.พญ.ดร.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ (แพทย์
ผู้เชี ่ยวชาญเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า) ดร.วิไลวรรณ 
เพชรโสภณสกุล (กลุ่มล้านนาด็อกเวลแฟร์)
รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ (กลุ่มล้านนาด็อกเวล
แฟร)์ และ ดร.วิสติศกัด์ิ สขุสะอาดพส ุ(ผูอ้ำานวยการ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก) ได้ให้เกียรติ 
เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิเช่น ปศุสัตว์อำาเภอ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์
ช้างและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจาก WVS Thailand 
และผู้แทนกลุ่มอาสาหมาแมวเชียงใหม่ เข้าร่วม
การเสวนา และทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่า 
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรอิสระที่ให้
ความช่วยเหลือหมาแมว โดยใช้ อำาเภอดอยสะเก็ด 
เป็นโมเดลในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
ซึ่งจะต้องต้องมีการพูดคุยต่อยอดเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
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แขนงผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 
การศึกษานอกสถานที่สำาหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 21 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นประธาน
เปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมกลุ่ม แจกของขวัญ 
ให้อาหารสัตว์ ณ หมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์ hidden 
village จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดโครงการ 
การศึกษานอกสถานที่สำาหรับเด็กพิเศษ 

ครั้งที่ 21
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) ได้
จัดโครงการอบรม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
วิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ที่
ทันสมัยในการตรวจและการบริหารทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ เพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางานระหว่างกัน โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมวิชาการแขนง
วิชาเคมีคลินิก ประจำาปี 2561 เรื่อง “Recent 
Advances and Common Pitfalls in Risk 
Assessment and Diagnosis of Cardiovascular 
Diseases”  เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจประเมินความเส่ียง 
และการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากกรณี
ศึกษา และสามารถนำาความรู้ไปใช้  และทวนสอบ 
ผลการตรวจ ทางห้องปฏิบ ัต ิการได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา 
คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมอโมรา 
ท่าแพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 

โครงการอบรม ศูนย์บริการ 
เทคนิคการแพทย์คลินิก วิชาการ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการแขนงวิชาเคมีคลินิก 
ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด และเข้าร่วมกิจกรรม
จักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกายโดยใช้จักรยาน อีกทั้งเป็น
ตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่างกัน โดยป่ันจากศูนย์ประชุม 
และจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามเส้นทางจักรยานเพื่อชาว
เชียงใหม่ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ถึงห้วยตึงเฒ่า และเดินเท้าเป็นระยะทาง 400 เมตร เพ่ือขยายพันธ์ุพืช 
ณ จุดชมวิวห้วยตึงเฒ่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

โครงการจักรยานสัญจร 
ย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 5
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย อาจารย์
ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
นำานักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 7 ราย ที่ได้รับทุน 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
(Occupational Therapy Student Exchange 
Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น
รูปแบบและลักษณะการปฏิบัติงานทางคลินิกกิจกรรม
บำาบัดในประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกิจกรรม
บำาบัดระหว่างประเทศ รวมถึงนำาไปสู่การพัฒนาเครือข่าย 
ทางวิชาชีพกับนานาชาติ ทั้งในด้านการศึกษาและ 
การวิจัย โดยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์เกี่ยวกับ

งานทางวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด ณ ศูนย์บริการทางกิจกรรมบำาบัดต่างๆ ได้แก่ Hamamatsu Jujino 
Sono (Elderly care), Ensyuu-Hospital, Work Center Futaba, Work Center Ookinaki (Vocational 
Rehabilitation), Muku (Child care) และ Hamamatsu Rehabilitation Hospital ตลอดจน 
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Seirei Christopher University ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด
เดินทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seirei 
Christopher University ประเทศญี่ปุ่น 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชา
รังสีเทคนิค มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ Miss Kyawt Yee Mon Naing และ 
Miss Htet Ei Ei Win จาก University of Medical 
Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เดินทางมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ภาค
วิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ในระหว่างวันท่ี 
18 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561 โดยนักศึกษาได้
ครบกำาหนดการฝึกงานและได้นำาเสนอ Summary of 
training โดยมี คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสี
เทคนิค เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2561  เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม
ภาควิชารังสีเทคนิค อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาจาก UMT, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นำาเสนอ Summary of training ณ ภาควิชารังสีเทคนิค 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) 
ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 
เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ 
โดยส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนธันวาคม 2561 จำานวน 31 ท่าน และมีผู้โชคดี จำานวน  
3 ท่าน ท่ีได้รับมอบเงินรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้รางวัลที่ 1 จำานวน 500 บาท 
ได้แก่ นางสาวรัตติกาล ไคร้โท้ง สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ 
รางวัลที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวภัทร์ศยาจ่าราช  
สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ รางวัลที่ 3 จำานวน 200 บาท 
ได้แก่ นางสาวสายใจ ไกลถิ่น ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) ผู้ที่มี 
วันคล้ายวันเกิดประจำาเดือนธันวาคม ประจำาปี 2561
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดประชุม
วิชาการ ประจำาปี 2561 เรื่อง “การประเมินและบำาบัดฟื้นฟู
ความคิดความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะ MCI และ Dementia” 
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี กิจกรรมบำาบัดไทย ระหว่าง
วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานกิจกรรมบำาบัด ในการประเมินและบำาบัดฟื้นฟูความคิด
ความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะ MCI และ Dementia ผ่านเนื้อหา
การบรรยายและปฏิบัติการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้า
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมดวงตะวัน 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดประชุมวิชาการ 
ประจำาปี 2561 เรื่อง การประเมินและบำาบัด
ฟื้นฟูความคิดความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะ
MCI และ Dementia

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้การต้อนรับ คุณอเนก แก้วปาน เจ้าหน้าที่
กำากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Officer) 
ของโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (SLCP) ภายใต้
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)/ เจ้า
หน้าที่เทคนิคตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ที่ผ่านการ
รับรองคุณสมบัติจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
Mr. Robert Dandy Bioengineer (retired officer) of 
Australia Animal Health Laboratory ที่ได้มาตรวจ
ประเมินตู้ชีวนิรภัยของคณะเทคนิคการแพทย์ และจัด
โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและตรวจ
รับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on Biosafety & Biological 
Safety Cabinets Certification) ระหว่างวันที่ 19 - 28 
ธันวาคม 2561

คณบดี ให้การต้อนรับผู้ตรวจ 
รับรองตู้ชีวนิรภัยจาก US CDC
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2561 (sport day) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในส่วนงานต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำาปี 2561 (sport day)
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คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการ
วิชาการชุมชน ณ เทศบาลตำาบล 
ศรีบัวบาน จังหวัดลำาพูน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการรณรงค์
ตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับประชาชน ตำาบล
ศรีบัวบาน ประจำาปี 2562 โดยตรวจสุขภาพและ
ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค 
กิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชน
ในตำาบล ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง
จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561  
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640 และ
อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี เป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านการบริหารองค์กรการศึกษา อาทิเช่น 
การริเริ่มก่อตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซนเตอร์ มีโชค พลาซ่า เชียงใหม่ ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับนานาชาติ รวมทั้ง เป็นผู้นำาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน Speech therapist สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ตลอดจนนำาคณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการ
คัดเลือกเป็นหน่วยงานการนำาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (EdPex 200) เป็นต้น
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CONGRATULATIONS

นางสาววิราภรณ์ เทพบัณฑิต  
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ผลงานวิจัย 
หัวข้อเรื่อง Feasibility of using dried blood 
spots for HIV viral load testing among HIV-in-
fected individuals in Thailand ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 4th Pan-Asian Biomedical 
Sciences Conference “Biomedicine in the 
21st century: Insights from Asia” ระหว่างวันที่ 
5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ Furama Resort, Danang 
ประเทศเวียดนาม
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CONGRATULATIONS

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์  
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ให้แก่
นักศึกษาเก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ จัดโดย 
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. 
สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 13/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ กำาหนดการถ่ายภาพหมู่ งานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต และฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ปีการศึกษา 2561 
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
 1.2 รับทราบ สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
 2561 โดยมีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานวิชาการ
 2.1 เห็นชอบ การให้ลำาดับขั้นกระบวนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 ตามเสนอ 
 2.2 เห็นชอบ ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป
 2.3 เห็นชอบ ปรับปรุงกระบวนวิชา ทน.ทน.441(510441) การฝึกปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ 
ในโรงพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


