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คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก Utah State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Utah State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์พงศ์สวาท 
นิยมค้า ในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ คณะ 
เทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คลินิก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 - 
16.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
และคณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับนักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษากิจกรรมบำาบัด
จาก The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190420122902.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 20
ประจำาปีการศึกษา 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำาปีการศึกษา 
2561 กิจกรรมประกอบด้วย การนำาเสนอผลงาน
ด้วยโปสเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำางาน 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ 
ณ ลานกิจกรรม และห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561  
ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ช้ันปีท่ี 4 

วันจบการศึกษาอำาลาสถาบันและ 
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

ประจำาปีการศึกษา 2561

เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำาเร็จ 
การศึกษา ยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำางาน 
ในกิจกรรม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ 
คณะฯ และมีการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วย
ศาตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ อดีตผู้บริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคาร 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำานักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ระบบวารสาร Journal of Associated Medical Sciences ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการศึกษาระบบการจัดทำาวารสาร และขอ
คำาแนะนำาจากทีมทำาวารสาร เพื่อนำาไปจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม 
1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ผู้บริหารสำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 
การสร้างโมเดลส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ
ปรสิตในสำาไส้ของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในอำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ หัวหน้าโครงการ 
พร้อมด้วยทีมคณะวิจัย และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
ดำาเนินกิจกรรมของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19 - 20 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา ตำาบลอมก๋อย 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

การสร้างโมเดลส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่อลดอัตราการติดเชื้อปรสิตในสำาไส ้

ของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในอำาเภออมก๋อย 
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง 
Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait and Balance Performance 
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
และนักกายภาพบำาบัดทั่วไปได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสอนทางคลินิกเกี่ยวกับกายภาพบำาบัด และ
แนวทางใหม่ในการตรวจประเมินและส่งเสริมความสามารถในการทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

คุณสุทธิดา เหล่าฤชุพงศ์ ศิษย์เก่าสาขากายภาพ 
บำาบัด รุ่นท่ี 4 รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3011129 
คณะเทคนิคการแพทย์ บริจาคเงินและผ้าพันคอ 
จำานวน 200 ผืน ให้งานกิจการนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ สำาหรับออกค่ายบริการ
วิชาการชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา
กายภาพบำาบัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด
บริจาคผ้าพันคอ ให้กิจการนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง Physical Therapy 
Teaching and a Novel Approach for  
Enhancing Gait and Balance Performance 
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดงาน
กิจกรรมบำาบัดสัมพันธ์ มช. - มหิดล ครั้งที่ 3 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และ
ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ พื้นที่
ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอศรีบัวบาน และศูนย์
การศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลำาพูน ระหว่างที่ 
27 - 29 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมบำาบัดสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 3
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ 

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ บุคลากรคณะ
เทคนิคการแพทย์ ได้รับเหรียญรวมทั้งหมด 4 เหรียญ ดังนี้

• 1 เหรียญทอง การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 40 ปี
   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
• 1 เหรียญเงิน การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 35 ป ี
   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
• 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 40 ปี  
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
• 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันพุ่งแหลน รุ่นหญิง อายุ 40 - 44 ปี  
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี

อาจารย์ นักกายภาพบำาบัด และนักศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ออกบูธบริการวิชาการตรวจวัดสมรรถภาพ 
ปอดให้แก่ประชาชน เน่ือในวันงดสูบบุหร่ีโลก 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานหน้า 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่
 

บริการวิชาการตรวจวัดสมรรถภาพปอดให้แก่ประชาชน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (ACMTT) 
คร้ังท่ี 43 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิดเร่ือง “Breakthrough in Medical 
Technology” นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษโดยทีมคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ อาจารย์ ดร.วิธิดา เหล่าผจญ และอาจารย์ ดร.อำาภา ยาสมุทร์ ณ โรง
แรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ACMTT ครั้งที่ 43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรรณ สำาลีรัตน์ 
คาร์ราเวย์ อาจารย์ประจำาแขนงวิชาจุลชีววิทยา
คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญ
จาก บริษัท คิวไบโอซายด์ จากัด เพื่อไปเป็น
วิทยากรในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Q1 
review - Scaling up HIV VL in Myanmar” ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  
2562  โดยบรรยายในหัวข้อ “Education sharing: 
Thai National Guidelines on HIV/AIDS 
Treatment and HIV Drug resistance testing”  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.40 – 
11.20 น. ณ โรงแรมแพน แปซิฟิค เมืองย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า

อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ 
ณ ประเทศพม่า
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 
ประจำาปีการศึกษา 2561 โดยมีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานวิชาการ
 2.1 เห็นชอบเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2561 จำานวน 291 ราย 
 2.2 เห็นชอบ การให้ลำาดับข้ันกระบวนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  
ประจำาปีการศึกษา 2561 ตามเสนอ 
 2.3 เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563
 2.4 เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย พ.ศ. 2554
 2.5 เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
เล็กน้อย พ.ศ. 2558
 2.6 เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.กายภาพบำาบัด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563

ด้านบริหารงานบุคคล

 2.7 เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ  2562 - 
2565   
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