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คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็น
วิทยากรในการอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล สำานักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 1 - 2 
สิงหาคม 2563 

การอบรมด้านความปลอดภัย 
ทางชีวภาพและการรักษา 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 4 
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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
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คณาจารย์และนักกายภาพบำาบัดประจำาภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมวิชาการ
ประจำาปี 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในหัวข้อเร่ือง “การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” 
(Best Care for Dependent Elderly Persons) เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 152 ชั้น 15 อาคาร 
สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล อาจารย์ประจำา
ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง 
AI กับงานด้านรังสีเป็นมิตรหรือคู ่แข่ง (Virtual 
Meeting) ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำาปี 
2563 ครั้งที่ 57 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ 
ไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดย
ประชุมผ่านทาง RCRT application เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563

อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมเป็น
วิทยากร เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

อาจารย์รังสีเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากร 
เรื่อง AI กับงานด้านรังสีเป็นมิตรหรือคู่แข่ง 

ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำาปี 2563
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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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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

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพภาค

วิชารังสีเทคนิค ประจำาปี 2563

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารังสีเทคนิคชั้น 
ปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพภาควิชารังสี
เทคนิค ประจำาปี 2563 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 
15 สิงหาคม 2563
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม
เทคนิคการแพทย์อาสา นำาความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ 
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
สุขอนามัย แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ของ
โรงเรียนบ้านพระนอน ซึ่งในปีนี้ โครงการดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เสริม
สร้างทักษะ ความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่” โดย
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมเวียนฐาน 
จำานวน 4 ฐาน ได้แก่ฐานให้ความรู้ทางโภชนาการ 
ฐานความรู้เรื่องเชื้อโรค และการล้างมือ ฐานให้
ความรู้เรื่องแมลงก่อโรค และฐานให้ความรู้เรื่อง
หนอนพยาธิ นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดให้ความรู้ 
และเผยแพร่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อีกด้วย โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม และ ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้าน 
พระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรมเทคนิคการแพทย์อาสา 
ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 
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คณะทำางานในโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน 
อ.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
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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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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 
การลดการติดพยาธิในลำาไส้ของชนชาติพันธุ์เขตพื้นที่ 
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ร ับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ 
เป็นหัวหน้าโครงการ ทีมคณะวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตจ้างงาน อว. ดำาเนินกิจกรรมของ 
โครงการฯ ณ หมู่บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้านในการดูแลฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้พิการทางกาย

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดประชุม MT Lunch Seminar ประจำา
ปีงบประมาณ 2563 ครั ้งที ่ 5 ในหัวข้อเรื ่อง 
Experience in Genome Analysis วิทยากร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุกูล และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์ ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
จัด Lunch Seminar ในหัวข้อเรื่อง 

Experience in Genome Analysis
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกำาลังกาย คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัล “Young searcher award” ในงาน 1st GOMD Thailand (The first 
Glass and Optical Materials Division) ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้า
สำาราญ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประกาศเกียรติคุณ สาขาการแพทย์
และสาธารณสุข ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 
และองค์กรดีเด่น ประจำาปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต 
พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
รางวัล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ 
กรุงเทพมหานคร
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 11/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการเรียนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ แผนปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2564
 2.2  เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2562-2565                                       
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
 2.3 เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2564
 2.4 เห็นชอบ แผนอัตรากำาลังสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 2565-2567 


