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สมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง 
ร่วมกับภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด
เชียงใหม่ สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ภูพิงค์ และ
ภาคีเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช 
ครั้งที่ 18 เพื่อเสริมพลังและให้กำาลังใจผู้ป่วย 
และญาติ ลดการตีตรา และให้โอกาสในการ 
อยู ่ร ่วมกันในสังคม โดยได้ร ับเกียรติจาก 
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน พันเอกจรัส ลิ่มอรุณ นายกสมาคมสานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้แทนจากภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำาบัด และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเสริมกำาลังใจในครั้งนี้ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังลาน
กิจกรรม สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมกับสมาคม
สานสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง และภาค ี
เครือข่าย จัดกิจกรรมเดินการกุศล 

เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 18
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วฒุชิยั คำาดวง อาจารยป์ระจำา 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำานักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรนา” 
COVID - 19 ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ณ สำานักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  เม่ือวันท่ี 
5 มีนาคม 2563

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการวิชาการ
เพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ก่อนการออกปฏิบัติงานภาคสนาม
ในภาคเรียนนี้ วิทยากรจากหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้
สังคม สำานักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม 
การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรนา” 
ณ สำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องผลิตโอโซน 
OZ0-MAC จากคุณชวิศา ชวกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ชวิศา โซน จำากัด ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องรับรอง 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Lunch  
Seminar ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ปัญหา PM 2.5 และ 
Covid - 19” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นพ.ชายชาญ 
โพธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ เวชบำาบัด
วิกฤตและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ และห้องบรรยาย ชั้น 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2563 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์
ปัญหา PM 2.5 และ Covid19” โดย 
ศาสตราจารย์ นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

คุณชวิศา ชวกุล มอบเครื่องผลิตโอโซน OZ0-MAC 
ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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CONGRATULATIONS

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์  
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ดำารงดิศ ดิศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานพิธีฯ 
ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  พุทธวิชชาลัย  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2563 

เข้าพิธีรับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 
ประจำาปี 2563 (ครั้งที่ 8) สาขาการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์เชิงบวก สร้างภูมิคุ้มกันด้านกำาลังใจ จัดโดย 
สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบัน
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 12  วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2563

http://https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-200312144309.pdf
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มติที่ประชุม
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนคิการแพทย ์มกีำาหนดจะจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่การพฒันา 
คณะเทคนิคการแพทย์ สู่ EdPEx300 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
	 1.2	รับทราบ	โครงการแสวงหาความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	(Visiting 
Professor)	
	 1.3	 รับทราบ	 สรุปแบบสอบถามบัณฑิตระดับปริญญาตรี	 คณะเทคนิคการแพทย์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รุ่นท่ี	54	ปีการศึกษา	2562	

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ		เสนอชื่อ	-ปกปิด-	ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำานวน	5	ท่าน
	 2.2	เห็นชอบ	ชื่อ	–ปกปิด-	ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น	ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจำาปี	2563
	 2.3	 เห็นชอบผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำา	 ประจำาปีงบประมาณ		
2563	ครั้งที่	1

ด้านบริหารวิชาการ

 2.4	เห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร	วท.บ.(รังสีเทคนิค)	หลักสูตรปรับปรุง	
พ.ศ.2560	 ตามที่ภาควิชาเสนอ	ทั้งนี้มีผลบังคับใช้	 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	
2563		เป็นต้นไป
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