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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพในหน่วยงาน เพื่อเป็น 
การเช่ือมโยงจากการเรียนการสอนในกระบวน
วิชา 513111 บทนำาสู่วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด โดยมี 
อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้ประสานงาน
กระบวนวิชาฯ ซึ่งนักศึกษากิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 1 
จะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการทำางาน สถานที่
ทำางานของนักกิจกรรมบำาบัดในหน่วยงาน เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการศึกษาในวิชาชีพ
ต่อไป เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

โดยเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ 
   เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี อาจารย์หทัยชนก 
    อภิโกมลกร เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
3) กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์     
   เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
4) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
5) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี อาจารย์พัชญ์พิไล ไชยวงศ์    
   เป็นอาจารย์ผู้ดูแล

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด  
จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม OT อาสา 
สร้างยิ้มตายาย  โดยมี อาจารย์ ดร.สาวิตรี ชารุนันทกร 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การดำาเนินการโครงการดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการได้รับบริจาคจากบุคคล
ทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
แก่สังคมผ่านการทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และ 
ส่งเสริมการทำางานร่วมกันของนักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล 
ผู้อำานวยการสำานักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมลงนาม 
เพ่ือพัฒนาโครงการช้างบำาบัดเพื่ออนุรักษ์ช้างไทยและพัฒนาโปรแกรม
บำาบัดด้วยช้างไทย สำาหรับใช้กับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษประเภทอื่นให้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการสังคม ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ณ ศูนย์อนุรักษ์ 
ช้างไทย จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์
กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
จัดกิจกรรม 

 OT อาสา สร้างยิ้มตายาย

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 47 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191115161624.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําาปี 2562 ระหว่างวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใตัหัวข้อ AMS Health Promotion for All โดยมี 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด 
การประชุมวิชาการประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health 
Promotion for All” วิทยากรโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และการอบรบของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําาบัด กายภาพบําบัด การนําเสนอ 
ผลงานวิจัย เพ่ือทบทวนและพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจ 
ประเมินและการรักษาผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอันจะนําาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน 
ต่อไป 

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ อาจารย์
ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับ Dr. Ann 
Johansson และ Dr. Eva Edström จาก Jönköping 
University ประเทศสวีเดน ในโอกาสเดินทางมา 
แลกเปลี่ยนตามโครงการ Erasmus+ staff mobility 
for teaching and training between Jönköping 
University, Sweden and Chaing Mai University, 
Thailand ระหว่างวันที่ 11 - 28 พฤศจิกายน 2562 
ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ 
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Iku 
Tsuji OTR และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Osaka 
Health Science University ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อศึกษาดูงานการฝึกปฏิบั ติงานทางคลินิค
และสังเกตการณ์การเรียนการสอนของภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 
2562 ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 10 
อาคาร 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
12.30 - 13.00 น. 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัดให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัย Osaka Health Science University ประเทศญี่ปุ่น 

คณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Jönköping University ประเทศสวีเดน
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โครงการช้างบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าโครงการ 
ช้างบำาบัดและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการ
ช้างบำ า บัด เ พ่ือ เ ทิดพระเ กียร ติสมเ ด็จพระ 
ปิยมหาราช ครั้งที่ 24 ให้แก่ผู้ปกครองและเด็ก 
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอนันตรา 
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ และมูลนิธิ SCG 
(ซีเมนต์ไทย) ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัส
ช้างไทยและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผ่านการ
ทำากิจกรรมต่างๆ อาทิ ให้อาหารช้าง ฝึกขึ้นลง
ช้างจำาลอง ขี่ช้าง อาบน้ำาช้าง ศิลปะช้าง เล่นเกม
กับช้าง เป็นต้น ณ โรงเรียนควาญช้าง ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านคชศาสตร์ สถาบันคชบาลแห่งชาต ิ
อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2562

โครงการช้างบำาบัดเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 24

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบริการ 
วิชาการชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับออกกำาลังกายในผู้ป่วย 
เบาหวาน เน่ืองในวันเบาหวานโลก ร่วมกับหน่วยต่อมไร้ท่อ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมออกบริการชุมชน  
ให้ความรู้เกี่ยวกับออกกำาลังกาย 

ในผู้ป่วยเบาหวาน  เนื่องในวันเบาหวานโลก
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 : 
Run for Better Life เพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของการ 
ออกกำาลังกายเพ่ือสขุภาพทีด่ ีและมคีณุภาพชีวิตท่ีดี พธีิเปดิได้รบัเกยีรติจาก ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
สาคร พรประเสริฐ กล่าวรายงาน ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 : 
Run for Better Life

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 48 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191115161624.pdf
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และ 
ด้านสัตว์ทดลองเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยภายในคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการจัดการขยะ
ทั่วไป ขยะติดเชื้อ” ให้แก่บุคลากรคณะฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และแนวทางปฏิบัติการ 
จัดการขยะท่ัวไป ขยะติดเช้ือของคณะฯ แก่บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์อารีย์ กุณนะ หัวหน้าหน่วยควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อ
เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการ
ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และ
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562

บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการจัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Health Promotion 
Model for OT ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท นักกิจกรรมบำาบัด 
และคณาจารย์ โดยมี Dr.Ann Johansson จาก Occupational 
Therapy Programme, Department of Rehabilitation, 
School of Health and Welfare, Jönköping University 
ประเทศสวีเดน เป็นวิทยากร ณ ห้องเรียนปริญญาโท ภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ชั้น 11 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

ภาคกิจกรรมบำาบัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง 
Health Promotion Model for OT 
โดย Dr.Ann Johansson 
จาก Jönköping University ประเทศสวีเดน

คณาจารย์และนักกายภาพบำาบัด ภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการอบรมการตรวจประเมินและการบันทึก
ข้อมูลกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุให้กับทีมวิจัย
ชุมชน ในโครงการบูรณาการการวิจัย บริการ
วิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
การดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ ตำาบล 
แม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดการอบรมการตรวจประเมิน 
และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ
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ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู ้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
คณาจารย์จาก Hirosaki University ประเทศ
ญี่ปุ่น จำานวน 14 ท่าน ในโอกาสเดินทางเข้าร่วม
ประชุม และนำาเสนอผลงาน ในงานประชุม 2nd 
Workshop on Radiation Research and its 
related issues 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย ์
จาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น 

ศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วย 
คณบดีฝ่ายวิจัยฯ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Hans 
Bäumler จาก Charité - Universitätsmedizin Berlin 
และ Dr. med. Volker Rickerts จาก Robert Koch-In-
stitute (RKI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสมา
เยือนและบรรยายพิเศษ เรื่อง What happens with 
nanoparticles in the human body? และเรื่อง 
Molecular tissue diagnosis of fungal infections 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Assoc. Prof. Dr. Hans Bäumler 

และ Dr. med. Volker Rickerts 
จากประเทศเยอรมัน
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คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเปิด ITSC New Media  
Studio เป็นการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 
(TLIC) สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน
รู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการผลิตส่ือดิจิทัลผ่านการบันทึกการสอนของอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ CMU MOOCs โดยให้บริการ
คณาจารย์คณะต่างๆ ทางฝั่งสวนดอก ภายใต้การดูแลของสำานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย 
รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี และ อาจารย์ ดร.สุภัทร 
ชูประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ผลิตภัณฑ์ 
สิ่งแวดล้อม การสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ 
วัฒนธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืน เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านสุขภาพ ทักษะ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการอาชีพ และ
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความยุติธรรมและ
สันติภาพ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิชัย 
จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซนทรัล จำากัด 
ร่วมลงนาม ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเปิด 
ITSC New Media Studio

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับ อบจ. และ กลุ่มเซ็นทรัล
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2nd Workshop 
on Radiation Research and its related issues 
2019 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ญี่ปุ่น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Hirosaki 
University เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
วิชาการและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์รังสี ณ ห้อง 
ประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

การประชุม 2nd Workshop on Radiation 
Research and its related issues 2019
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ วิชาการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เ ป็ นประธาน ในพิ ธี ปิ ดก า รอบรมหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 
หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็น
หลักสูตรอบรม 4 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2562) ที่เน้นการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยา และสัณฐานวิทยาเซลล์
เม็ดเลือด จัดโดย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเฉพาะทางเทคนิคการ
แพทย์ 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาฯ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิจกรรมบำาบัด ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2562 โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม 
กล่าวเปิดงานและช้ีแจงระเบียบและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 
และเสวนาเรื่อง Tips for successful Publications 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร อุทัยคุปต์ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวด ี
พุฒิหน่อย ทั้งนี้ มีการนำาเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
การทำาวิทยานิพนธ์และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด ณ ห้องประชุม
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
มหาบัณฑิตกิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2562
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 11/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ 
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำาปีการศึกษา 2561 

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
 2.2 เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563
 


