


1

ข่าวกิจกรรม

ACTIVITY 
NEWS



2

ใกล้เปิดเทอมแล้ว? สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น! 
แล้วคณะจะจัดการอย่างไร? มาหาคำาตอบได้ที่

AMS PROMT Channel
ในหัวข้อ: พร้อมอย่างไร? กับ NEW NORMAL

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 กระบวนวิชา
บรรยาย จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ทุกวิชา ส่วนกระบวนวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับ
รูปแบบตามความเหมาะสมของรายวิชาให้
ครอบคลุมเนื้อหา และผลลัพทธ์การเรียนรู้ ทาง
คณะฯ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับ 
รวมทั้งติดตั้ง ระบบ video conference ทุก
ห้องเรียนบรรยายของคณะฯ มีการปรับโฉม
ห้องเรียนใหม่ ให้มีทั้งระบบออนไลน์ และ นัั่งเรียน 
ในชั้นเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (social 
distancing)  ตามมาตราการของรัฐ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
มีความพร้อมอย่างไร? 
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คณะฯ มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โม 
สแกนก่อนเข้าอาคาร กำาหนดจุดเข้า-ออกอาคารเรียน 
เพียง 2 จุด ประตูทางเข้า-ออกอาคาร 2 และ 
ประตูทางเข้า-ออกอาคาร 3 และมีจุดบริการ
แอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับบุคลากรและนักศึกษา
ตามจุดเข้า-ออก ทุกอาคาร กำาหนดให้บุคลากร
และนักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ
เข้ามาในอาคารเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยคณะฯ 
จัดหาหน้ากากอนามัยให้บุคลากร และนักศึกษา 
จำานวนหนึ ่ง จัดที ่น ั ่งร ับประทานโรงอาหาร 
(อาคารเอนกประสงค์) ในรูปแบบเว้นระยะห่าง 
และให้มีการทำาความสะอาดห้องเรียนและพ้ืนท่ี
ส่วนรวมโดยเฉพาะพื้นที่ที ่ใช้จำานวนมาก เช่น 
ลูกบิดประตู และทุกสัปดาห์มีการอบฆ่าเชื้อโรค 
ในห้องเรียนบรรยายทุกห้องเรียน/ห้องประชุม

เตรียมความพร้อมอย่างไร? ในการจัด 
การเรียนแบบ social distancing

ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปรับรูปแบบการจัด 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือลดการรวมพลจำานวนมาก 
เช่น การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำาหรับภาคการ 
ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หากสถานการณ์ 
กลับคืนสู่ปกติ จะทำาการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม 
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นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการรองรับในภาวะฉุกเฉินรองรับกรณีมีการสัมผัส/ใกล้ชิด
ผู้ป่วย Covid-19 หากพบว่าบุคลากรและนักศึกษามีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ และหายใจเหนื่อยหอบ 
จะส่งต่อให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อดำาเนินการรักษาพยาบาลต่อไป
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นักศึกษาที่มาจากกลุ่มเสี่ยง 
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร? 

สำาหรับนักศึกษาท่ีมีภูมิลำาเนาในจังหวัดท่ีมีความเสี่ยง 
ให้เข้ารับการ Quarantine ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัย 
จัดเตรียมให้ สำาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักของ
มหาวิทยาลัย ให้กักตัวที่หอพักที่ตนเองพักอยู่ หาก
ไม่สามารถทำาได้ให้แจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาที่พัก
สำาหรับกักตัว โดยลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น CMU 
seft health check for COVID-19 เพื่อกรอกแบบ
บันทึกสุขภาพตนเอง 14 วัน และจำาเป็นต้องเดินทาง
ล่วงหน้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดเทอมในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563 จึงต้องมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 
2563
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คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก และ โครงการ PHPT มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 
แบบ drive-thru จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำาพูน มายัง โครงการ
จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามตลาด Farmers 
Market) ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการตรวจ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการใน จ.เชียงใหม่ สามารถเข้าตรวจได้อย่าง
ทั่วถึง เช่น กลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่น ผู้ที่กลับจากต่าง
ประเทศ และประชาชนที่คิดว่าตนเองเสี่ยงต่อการติด
เชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ สามารถเข้ารับการตรวจได้
ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับ
การสนับสนุนเงินบริจาคค่าตรวจจากหลายภาคส่วน 
อาทิเช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม
ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุน
ค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500 
บาท จากค่าตรวจปกติ 3,500 บาท ซึ่ง 
ผู้สนใจ สามารถชำาระค่าตรวจได้ในราคา 
1,000 บาท (จำากัดจำานวน 500 ราย) ด้วย
วิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ซึ่ง
จะได้ผลการตรวจที่แม่นยำา รวดเร็ว และ
สามารถทราบผลทาง SMS ภายใน 24 ช่ัวโมง 
โดยใช้ Throat swab และ Nasopharyngeal 
swab เพื่อนำาเยื่อบุที่อยู่ในคอและเนื้อเยื่อ
หลังโพรงจมูกของผู้รับบริการ มาตรวจหา
สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสในห้องปฏิบัติการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
โครงการ PHPT โทร. 053-801192-3
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โทร.053-936027

@จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปจำานวนนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบท่ี 2 (TCAS 2) และจำานวนรับนักเรียนท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาเพ่ือปรับยอดจำานวนรับ 
รอบท่ี 3 (TCAS 3) ประจำาปีการศึกษา 2563 
	 1.2	รับทราบ	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาคณะเทคนิค 
การแพทย์	ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่	2019	(COVID-19)
	 1.3	รับทราบ	สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์	ประจำาภาคการศึกษาที่	2 
ปีการศึกษา	2562	โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.4	รับทราบ	รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	คณะเทคนิคการแพทย ์
ปีการศึกษา	2562	โดยมีข้อเสนอแนะ

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ
 2.1เห็นชอบเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะสำาเร็จ 
การศึกษา	ภาคการศึกษาที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2562	จำานวน	284	ราย	
	 2.2	เห็นชอบการให้ลำาดับข้ันกระบวนวิชาต่างๆ	ในระดับปริญญาตรี	ภาคการศึกษาท่ี	2		
ประจำาปีการศึกษา	2562	ตามเสนอ	 

ด้านบริหารองค์กร
	 2.3	เห็นชอบ		ปรับปรุงคำาขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ 
2564	ตามที่เสนอ
	 2.4	เห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร	คณะเทคนิค 
การแพทย์	ประจำาปีงบประมาณ	2562	ตามที่เสนอ
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