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คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ตึกไหน? ห้องเรียนจะเป็นยังไง?
อย่าเก็บความสงสัยไว้ ก่อนเปิดเทอม เรามาส่องคณะฯ กันก่อนใน

AMS PROMT Channel
ในหัวข้อ: พร้อม SHOW ไปกับ AMS CMU 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบชุด PPE จำานวน 100 ชุด 
ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์

วารสาร RE-FORM เข้าสัมภาษณ์การให้บริการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 16 อดีต
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคใต้ มอบชุด PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid – 19 จำานวน 100 ชุด ให้
แก่คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำานวย
การสำานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็น 
ผู้แทนมอบ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ สำานักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดลำาพูน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำาดวง แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เรื่องการให้บริการตรวจเชื้อไวรัส 
COVID - 19 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ทีมงานสำานักพิมพ์และวารสาร ศูนย์บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลงวารสาร RE-FORM ในฉบับต่อไป ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
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ผู้บริหารสัญจรพบปะบุคลากร 
ประจำาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากร 
ประจำาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 พร้อมทั้ง 
ถ่ายทอดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
คณะฯ และแนวทางการบริหารงานคณะฯ 
ประจำาปีงบประมาณ 2564 ตลอดจน 
แลกเปล่ียนและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน 
และการบริหารจัดการต่างๆ ภายในคณะ
เทคนิคการแพทย์

ภาควิชารังสีเทคนิค วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ ภาควิชารังสีเทคนิค 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 

สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เปิดเทอมปีการศึกษา 2563 นี้ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นประธาน ณ 
ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง 
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ และคณะเทคนิค
การแพทย์ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือ ในด้านการส่งเสริมและปฏิรูป
ระบบสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ
และรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมี นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำาเภอ 
ดอยหล่อ เป็นประธาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563
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สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระ 
อุปถัมภ์ฯ นำาโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 
นายกสมาคมฯ มอบชุด PPE หน้ากาก N95 และ Face 
shield ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ MT ไทยรวมใจสู ้ภัย 
COVID-19 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจและจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันเชื้อให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการตรวจวินิจฉัยหาเชื ้อโคโรน่าไวรัส โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มอบ
ชุด PPE หน้ากาก N95 และ Face shield 

 ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์จากภาควิชากิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชา เป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก แก่
อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) จำานวน 60 คน จาก 26 หมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ ณ องค์การบริหารส่วนตำาบล
ดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 - 12 
มิถุนายน 2563 

การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก แก่อาสาสมัคร 
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ
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บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย มอบ
หน้ากากอนามัย จำานวน 1,000 ชิ้น ให้แก่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเช้ือให้แก่นักเทคนิค
การแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร  
พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

บริษัท โรช ไดแอกโนติกส์ ประเทศไทย 
มอบหน้ากากอนามัย 

ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการสง่เสรมิพฒันางานวิจยัฯ คณะเทคนคิ 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนา
วิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัย 
และดำาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณโรคเอดส์ 
ประจำาปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน วิทยากรผู้เช่ียวชาญ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำาพน ผู้อำานวย
การสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำานวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการ
แพทย์ และ webinar ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 

การเสวนาวิชาการกับคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ประจำาปี 2563 
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คณาจารย์และนักกายภาพบำาบัด ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการลดลงของหน้าที่ทางกายและการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้กับทีม
วิจัยชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลสุขภาพ ผู้จัดการดูแล และบุคลากร 
รพสต. ในโครงการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการดูแล
สุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ ตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563

การอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ป้องกันการลดลงของหน้าท่ีทางกายและ 
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้กับทีมวิจัยชุมชน



10

วันผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์พบ 
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  
2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบรรยาย เรื่อง ด้าน
การเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่าย 
วิชาการและบริการวิชาการ และเรื่อง ชีวิต
ความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ
นำาเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การ 
รับน้องใหม่ โดย คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละ
สาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำาตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน 
แนะนำ า วิ ช า ชี พ แล ะตอบข้ อ ซั ก ถ าม 
โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษา
นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าหารือ 
แนวทางการดูแลนักกีฬาและแนวทางการวิจัยในกีฬา
จักรยาน กับคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 
และการกีฬาแห่งประเทศไทย 

เข้าหารือแนวทางการดูแลนักกีฬา 
ร่วมกับภาควิชากายภาพบำาบัด
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออก
ให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพปลอดภัย 
ห่างไกลโรคร้ายตำาบลแม่ก๊า โดยตรวจสุขภาพและให้
คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรม
บำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล ณ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลเเม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 - 28  มิถุนายน 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการ
ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลเเม่ก๊า 

อ.สันป่าตอง 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้า
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาส
เข้าหารือรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ และเยี่ยมชมแขนง
วิชาต่างๆ ในภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยร่วมกันในอนาคต 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลล้านนา
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุม TRF MMS5 
e-Conference กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการประชุม
วิชาการเพื่อนำาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทำางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จัดขึ้น โดยสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) และโครงการ Multi 
Mentoring System กลุ่ม MMS5 (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 

อาจารย์ ดร.วิธิดา เหล่าผจญ  
อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุม TRF MMS5 
e-Conference กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการประชุม
วิชาการเพ่ือนำาเสนอผลการวิจัยท่ีได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทำางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จัดขึ้น โดยสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) และโครงการ Multi 
Mentoring System กลุ่ม MMS5 (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 

อาจารย์ ดร.สิงห์คำา ธิมา 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลในโครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอด Senior project 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Project & Beyond Senior 
Project Breaking Through) จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อภาคนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทคนิค
การแยก T-lymphocytes และ Monocytes ออกจาก Peripheral 
blood mononuclear cells โดยระบบ Magnetic bead 
depletion” โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

นางสาวกัลยรักษ์ จินดาพรรณ 
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4  
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 8 /2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปจำานวนนักเรียนที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2563

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ
 2.1 เห็นชอบเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำาเร็จ 
การศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำาปีการศึกษา 2562 จำานวน 6 ราย 
 2.2 เห็นชอบ การให้ลำาดับข้ันกระบวนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนฤดูร้อน 
ประจำาปีการศึกษา 2562 จำานวน 6 กระบวนวิชา  

 


