


1

ข่าวกิจกรรม

ACTIVITY 
NEWS



2

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแบดมินตัน
สานสัมพันธ์พี่น้องเลือดสีน้ำาเงินครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน 
เปิดงาน และร่วมเล่นกีฬาแบดมินตัน ในกิจกรรมแบดมินตัน 
สานสัมพันธ์พี่น้องเลือดสีน้ำาเงินครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
รวมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
ท่ีมีความรักในกีฬาแบดมินตันได้มาพบปะกันในทุกปี โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี ประธานชมรม 
แบดมินตัน คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้จัดงาน เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัย 
ธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2561 จัดโดย โครงการทดสอบความชำานาญทางห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยม ี
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ เป็นประธานโครงการ และมีสมาชิกโครงการจากท่ัวประเทศ 
เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความชำานาญ
ห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 37 วันที่ 10 - 16 กันยายน 2561
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
งานร้อยรัก ถักทอใจ เป็นสายใย แห่งความผูกพัน 
อันม่ันคง เพ่ือแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย อดีตหัวหน้าภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อภาควิชาจนครบ
วาระบริหารงาน 4 ปี และให้การต้อนรับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้ง 
แสดงความขอบคุณ อาจารย์นัตสึมิ อาซามิ อาสาสมัคร 
จากโครงการความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น (JICA) ที่ได้ช่วยเหลือ
ในการเรียนการสอนของภาควิชามาตลอดระยะเวลา 2 ปี และ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ บุคลากรภาควิชาฯ ใน
โอกาสเกษียณงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับสำานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับครู นักเรียน เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้า 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี 
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แนะแนว
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนา
ภาคเหนือเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ โรงแรมแชงกรีล่า
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดงานร้อยรัก ถักทอใจ เป็นสายใย แห่งความผูกพัน อันม่ันคง

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์สำาหรับนักศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด
อบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์สำาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 และ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย 
รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย
เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน” และ คุณรัตนา ไชยฟองศรี 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ และ
คณะผู้เช่ียวชาญจากโรงพยาบาลสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ทักษะการ 
ให้คำาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยา 
ต้านไวรัสเม่ือสงสัยว่าได้รับเช้ือเอชไอวีขณะ 
ปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  
คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
สักการะพระพุทธสันติปฏิมา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ประจำาคณะฯ และศาลพระภูมิคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่ม
ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงทัศนียภาพภาควิชารังสีเทคนิค 
เพื่ อสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี ในสถานศึกษา 
บรรยากาศในการทำางาน การเรียน ให้เป็นไป
ตามหลัก 5 ส. อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตอาสา
ให้แก่บุคคลากรและนักศึกษารังสีเทคนิค 
ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2561 

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพภาควิชารังสีเทคนิค

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
สักการะพระพุทธสันติปฏิมา
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์  
จัด Lunch Seminar ในหัวข้อ “JICA Volunteer 
Experience at Occupational Therapy 
Department Associated Medical Sciences 
Chiang Mai University in 2016 - 2018”  
วิทยากรโดย Mrs. Natsumi Asami OT Senior 
Volunteer จากองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น 
ในโอกาสปฏิบัติงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
เป็นเวลา 2 ปี ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรม
บำาบัด อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Noninvasive brain 
stimulation (NIBS) for clinical application ให้กับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรภาควิชาฯ โดยได้
รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์ 
วิวัฒน์วงศ์วนา รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร 
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

บรรยายพิเศษ เรื่อง Noninvasive brain
stimulation (NIBS) for clinical application 

ภาควิชากกิจกรรมบำาบัด จัด Lunch Seminar
วิทยากรโดย Mrs. Natsumi Asami จากองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 
AMS ปิ๊กบ้าน จุมนุมจื้นบาน ฮ่วมงานมุทิตา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน 
เปิดงาน และให้การต้อนรับศิษย์เก่าและผู้มาร่วมงาน 
ในธีมงาน “AMS ฮอมฮัก ฮวมเอาฮักมาฮอมกั๋น 
ฮักและผูกพัน หมู่เฮานั้นเลือดสีน้ำาเงิน”  โดยศิษย์เก่า 
ได้ร่วมมุทิตาจิตคารวะอาจารย์อาวุโสของทุกสาขาวิชา 
ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้รหัส 21 
41 และ 51 ได้มอบเงินพัฒนาคณะฯ รวมเป็นจำานวน
เงินทั้งสิ้น 213,521 บาท

AMS ปิ๊กบ้าน จุมนุมจื้นบาน
ฮ่วมงานมุทิตา

นอกจากนี้ ศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานได้แสดง
มุทิตาจิต “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย 
มุท ิตา วาสนา ปรียานาถ” แด่ ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์
จันทร์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
บริการวิชาการ ในโอกาสเกษียณอายุงาน 
ซึ่งบุคลากรภาควิชากเทคนิคการแพทย์ 
จัดการแสดง นอบน้อมมุทิตา ฟ้อนขันดอก
บูชาพระคุณครู และการแสดงประสานเสียง
บทเพลงในดวงจิต จากลูกศิษย์แด่อาจารย์ 
เพื่อเชิดชูเกียรติให้คณาจารย์ทั้งสองท่าน ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำา เชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 
นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2561 “เตียวขึ้น
ดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ร่วมใจเดินขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพ่ือความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูหน้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ประจำาปีการศึกษา 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความยินดี 
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียน 
และปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
(Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิค 
การแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 
เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรของ
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญเป็น
แก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน
กันยายน 2561 จำานวน 25 ท่าน และมีผู้โชคดี 
จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำานวน 500 บาท ได้แก่ นางชินรัตน์ จุมเกตุ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด รางวัลท่ี 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ อาจารย์ ดร.กันยามาส ชูชีพ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
รางวัลที่ 3 จำานวน 200 บาท ได้แก่ นางสาวกาญจนาวรรณ์ มีศรี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy 
Birthday) ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด 

ประจำาเดือนกันยายน ประจำาปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา 
ในโอกาสได้รับตำาแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำาเสนอ Summary 
of training พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ
นักศึกษา Miss Tsai Shang Ying Miss LIN WEN 
HUI Miss HUANG JING SYUN และ Miss YE XIN YA 
นักศึกษาจาก Department of Medical Imaging 

and Radiology, Shu Zen Junior College of Medicine and Management, Taiwan ที่ได้เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ภาควิชา
รังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 
14.00 - 16.00 น.

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดงาน “ฮับขวัญขันโตก” ประจำาปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเป็นการแสดงการต้อนรับและรับขวัญตามแบบ
วัฒนธรรมของชาวล้านนาให้แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อ 
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาอันดีงามให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และพี่น้องชาวเทคนิค
การแพทย์ทุกช้ันปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 
บ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2561

ฮับขวัญขันโตก ประจำาปีการศึกษา 2561

นักศึกษารังสีเทคนิคจากไต้หวัน นำาเสนอ Summary of training 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “เกษียณ
เกษมศรี 61” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่
บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำาปี 2561 โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงาม
ความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก อาทิ 
อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้เกษียณอายุท้ังในปีน้ีและปีท่ีผ่านๆ มา ภายใน
งานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะฯ  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ นายสมทบ พาจรทิศ นางจีราภรณ์ 
พัฒนวรรณ นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์ นายศรีทัศน์ ทุมา ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.00 - 
15.30 น.

เกษียณเกษมศรี  ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมงานเดินวิ่งมหากุศลมหิดล 
ประจำาปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุน 
“ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2561

ในวาระวันมหิดลอันเป็นวันคล้ายวันสิ้น 
พระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 24  
กันยายน ของทุกปีนั้น จะมีการจัดกิจกรรม 
หลายๆ ส่วน  หนึ่งในกิจกรรมที่สำาคัญคือ 
“งานเดิน วิ่งมหากุศล มหิดล 61” เพื่อเป็น 
การน้อมรำาลึก และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ 
ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุข
ไทยให้เจริญรุ่งเรือง  

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกายตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการหารายได้ 
สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นความ
ร่วมมือกันของ 7 คณะ และ 1 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีกิจกรรม 
“เดิน วิ่งมหากุศลมหิดล” เป็นประจำาทุกปี 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเดิน วิ่งมหากุศลมหิดล ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำาป ี
2561 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
บรรจง เข่ือนแก้ว รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2611041 
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน 
วันมหิดล ประจำาปี 2561 ในพิธีเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และปาฐกถาพิเศษ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ได้มอบทุน
การศึกษาให้คณะเทคนิคการแพทย์ จำานวน 
10,000 บาท และจะมอบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
เน่ืองในวันมหิดล ประจำาปี 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ให้คำาปรึกษา ให้ความรู้ ติดตาม และให้ 
คำาแนะนำา อบรมหรือเสวนาในการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ณ แผนกรังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด 
โครงการภาวะโลหิตจางและการติดเช้ือปรสิต
ของเด็กนักเรียน อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา 
ยาโนละ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย
ทีมคณะวิจัย และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
ดำาเนินกิจกรรมของโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้าน
ยางเปา ตำาบลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561

โครงการภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อปรสิต
ของเด็กนักเรียน ณ อำาเภออมก๋อย
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CONGRATULATIONS

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
อาจารย์ประจำาแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชมเชยในการนำาเสนอ Oral presentation ผลงาน
วิจัยเรื่อง การปรับปรุงเทคนิค Isopropanol Precipitation 
Test (IPT) เพื่อการคัดรองพาหะฮีโมโกลบินอี ในการประชุม
สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ 
Thalassemia: All New Hope ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ
อาจารย์ประจำาแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับทุน Travel Bursary Award ซึ่งเป็นทุนให้กับนัก
วิจัยชาวต่างชาติรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง 

Effectiveness of school based deworming program on the decreasing 
of intestinal parasitic infection rate among Karen hill-tribe children in 
Thailand ซ่ึงได้นำาเสนอในรูปแบบ Short Oral Presentation และ Poster Presentation 
ในงานประชุม The 17th Awaji international forum on infection and immunity 
ณ The Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561 
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CONGRATULATIONS

นางสาวนันทพร บุญกอง
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 571110048
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิ
เทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำาปี
การศึกษา 2560 โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 39 วันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2565
 1.2 สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง “การป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและการรับมือ
สถานการณ์จากแผ่นดินไหว ปีการศึกษา 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ ” เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 412 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 โดยมีข้อเสนอแนะ
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรม เร่ือง “การป้องกันการติดเช้ือเน่ืองจากการปฏิบัติงาน” 
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 จำานวนผู้เข้าร่วม
อบรม 228 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.39 
 1.4 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง “ทักษะการให้คำาปรึกษาก่อนและหลังการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวี
ขณะปฏิบัติงาน” สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 
จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม 274 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 โดยมีข้อแก้ไข

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ ขยายงานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ไปยังตลาด
ราชวงศ์ จังหวัดลำาปาง
 2.2 เห็นชอบ รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 
2561 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
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