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FROM
THE
EDITOR

จุลสารฉบับนี้ เป็นช่วงเวลาของกิจกรรม 
การดำาเนินชีวิต รวมถึงการเรียนการสอนกลับมา 
เต็มรูปแบบในแบบ new normal ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ยาวนาน
หลายเดือน ซึ่งคณะมีการปรับตัวหลายอย่าง
โดยเฉพาะการจัดห้องเรียนแบบ smart class-
room เพื่อการเรียนแบบใหม่อย่างมีคุณภาพ
รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ สู่สังคม ตัวอย่างเช่น 
การมอบห้องสุขาให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำาเภอ
อมก๋อย นำาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ ร่ วมกับสมาคมนักศึ กษา เก่ า

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมเพื่อสังคม 
อื่นๆ ภายในเล่ม รวมถึงการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 
สาขากิจกรรมบำาบัด เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 
 2563 

พร้อมนี้ขอเชิญชวนศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมเยือน 
คณะของเรา และมาร่วมรับขวัญให้กำาลังใจน้อง 
ลูกช้างเชือกใหม่ 63 เดินขึ้นดอยเพื่อสักการะ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 6 ธันวาคม 
2563 และร่วมงานต้อนรับลูกช้างคืนถิ ่น 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะะเทคนิค
การแพทย์ บ้านสีน้ำาเงินของเรา

แล้วพบกันนะคะ
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ นำาอาจารย์
และนักศึกษาในโครงการจ้างงาน อว.ออกเยี่ยมบ้าน
และให้คำาแนะนำาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ ร่วมกับ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) และ
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงิน
จากโครงการสร้างห้องสุขาของชุมชน อำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
บ้านอูตูม อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวัชรี
สุพรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านอูตูม เป็นผู้รับมอบ 
ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

มอบเงินจากโครงการสร้างห้องสุขาของชุมชน 
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านอูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการความร่วมมือในการฟื้นฟ ู
ผู้มีภาวะพึ่งพิง คณะเทคนิคกาแพทย ์

และอบต.ดอยหล่อ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(กรุงเทพฯ) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบเงินจากโครงการสร้างห้องสุขา
ของชุมชน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่งมอบห้องสุขาจำานวน 300 หน่วย ใน
โครงการสร้างห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยชุมชน
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำาโดย
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย 
รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี และ คณาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมส่งมอบ ณ บ้าน
แม่ตื่น อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2563

ส่งมอบห้องสุขา ในโครงการสร้างห้องสุขา 
เพื่อสุขอนามัยชุมชน 

อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมร่วมกับ
คุณจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลอมก๋อย เพื่อหารือด้าน
ความร่วมมือการพัฒนาทางการแพทย์
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญาและการพัฒนา
อย่างมีทิศทางในการดูแลสุขภาพ
ชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น.

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ปี 2563 - 2565 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2563 ณ UNISERVE มหาวิทยาลัย
เขียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมหารือร่วมกับผู้อำานวยการโรงพยาบาลอมก๋อย 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
 และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดง
ความยินดีกับ คุณนฤมล พูลเพียร 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช.
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คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมพบปะประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการปฏิบัติผ่านแผน
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ัง นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินการ 
ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 และ
แผนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New normal 
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์
สำานักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 

การพบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ ์ คงสวัสดิ ์ นำาบัณฑิต
ในโครงการจ้างงาน อว. หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมชิงปฏิบัติการ
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้านในการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการทางกาย โดยผู้อำานวยการโรงพยาบาลอมก๋อย นายแพทย์จักร์ชัย ติตติบุตร ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้แทน อสม.จาก 13 หมู่บ้าน จำานวน 26 คน เข้าร่วมรับการอบรมดัง
กล่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้านในการดูแลฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้พิการทางกาย
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการลด
การติดพยาธิในลำาไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการบริการ
วิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 
2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้า
โครงการ ทีมคณะวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์ ดำาเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ณ หมู่บ้านอูตม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2563

โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำาด้านสาธารณสุข เรื่อง สุขอนามัย 
ที่ดี การล้างมือ การใช้ส้วมที่ถูกต้อง และความรู้ในการลดการติดพยาธิในลำาไส้ ให้แก่ แกนนำาด้าน
สาธารณสุขของชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูม และกิจกรรมการประเมินความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตนในป้องกันการติดเชื้อปรสิตในลำาไส้ และการนำาส่งตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิทาง
ห้องปฏิบัติการ ให้แก่ นักเรียนและชาวบ้านหมู่บ้านอูตูม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการการลงพื้นที่
ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งชาวบ้านและนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้นำาชุมชน
ของตำาบลนาเกียนและหมู่บ้านอูตูม อสม.บ้านอูตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านอูตูม และ
โรงเรียนบ้านอูตูม เป็นอย่างดี

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชนใน
โครงการการลดการติดพยาธิในลำาไส้ของชนชาติพันธุ์
ในเขตพื้นที่อำาเภออมก๋อย



9

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด และ
สาขาวิชากายภาพบำาบัด จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน
โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นประธาน

โดยมีกิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อ
เป็นการแสดงความจงรักภักดี ภายหลังพิธีเปิดได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  และนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำานวน 4 ฐานกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
พระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์
บริการวิชาการรับใช้สังคม

 ร่วมกับโรงเรียนบ้านพระนอน 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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คณะทำางานในโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอนอ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ และ
บัณฑิตในโครงการจ้างงาน อว. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และดำาเนินกิจกรรมการบริการวิชาการรับ
ใช้สังคมเพื่อตรวจหาหนอนพยาธิในอุจจาระ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน
โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จากสำานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 
เป็นวิทยากรและให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจ โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ กล่าวต้อนรับ และร่วม
ให้กำาลังใจในการทำางานของคณะทำางาน ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

การบริการวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือตรวจหาหนอนพยาธิในอุจจาระ 
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

และโรงพยาบาลเมดพาร์ค 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และโรงพยาบาลเมดพาร์ค 
เพื่อก่อให้ เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในการ
บริการสุขภาพ และการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้
และทักษะของนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค 
นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด และนักแก้ไขการ
พูด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ และนายแพทย์พงษ์พัฒน ์
ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล ร่วมลง
นาม ณ ห้องประชุม Furum 1 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 36 
วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

https://www.ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId140File_0553_NEWS15_36.pdf
https://www.ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId140File_0553_NEWS15_36.pdf


11

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ นางสาวผ่องใส กาวี และนายพัทธนันท์ 
ธรรมชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส
ได้รับทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษาของ
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทุน
การศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตาม
เวลาที่หลักสูตรกำาหนด และเข้าร่วมกิจกรรม
ก ลุ่มครอบครัวนัก ศึกษาทุนของสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
23 สิงหาคม 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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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 
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
การดำาเนินกิจกรรมของภาควิชากิจกรรมบำาบัด 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 นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข ศิษย์เก่า
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัว
นักศึกษา 3511107  ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2563 ในพิธีเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนกและปาฐกถาพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข ได้มอบทุนพัฒนาให้คณะฯ 
และทุนการศึกษาให้ภาควิชากิจกรรมบำาบัด เป็นจำานวน 15,000 บาท ณ  ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2562
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Congratulations

ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3311067

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำาปี 2563 ด้านวิชาการ/วิจัย
จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
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Congratulations

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี จัดโดย สมัชชา
นักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และภาคีเครือข่าย ณ ห้อง
คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์  
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4211166

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
ในสาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำาปี 2563 
ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 11



19

Congratulations

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์  
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4211166

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประกาศเกียรติคุณ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อินทร์วร ที่ได้สูญเสีย
คุณธีรวัฒน์ อินทร์วร  

ศิษย์เก่าสาขารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  511110188 เลขที่สมาชิกสมาคม 0170

ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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งานต้อนรับศิษย์เก่า AMS 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร 2
คณะเทคนิคการแพทย์ 

5  DEC

6 DEC
รวมพลังศิษย์เก่า ส่งน้องขึ้นดอย
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UPCOMING

   EVENT

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”
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AMS PROMT Channel
มาบอกเล่าสู่กันฟังกับ.. 

ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน “วันมหิดล 2563” 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าใน
การทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมี
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและ
คณะกรรมการรวม 15 ท่าน

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล

รวมยอดทั้งสิ้น

22 กรกฎาคม 63
26 สิงหาคม 63
23 กันยายน 63

 1,000.00
1,000.00
1,000.00

3,000  บาท

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์      197,206.98           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         4,997,206.98         บาท
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์                ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี       ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                 ประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โอไบรอัน                   ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มบริจาคทุนทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

   ชื่อ-สกุล.......................................รหัส...........................วันที่.................. 
     บริจาคเงินจำานวน...........................บาท 

     ชำาระโดย

                  เงินสด

                  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”  
                  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ฯ มช. เลขที่ 566-476217-5 
                  ( โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ แฟ็กซ์ถึง คุณอังศุมารี
                  หมายเลข 053-936042 Email : aungsumalee.sri@cmu.ac.th )
      
    ที่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์.............................................................
    .........................................................................................................
    โทรศัพท์.......................................Email.................................................

    
 ** ทุกใบเสร็จรับเงิน สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

www.ams.cmu.ac.th/alumniex

AMS CMU Alumni
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