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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ นักเรียน และอาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชา
สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (บีไวท์) จำานวน 40 คน เข้าเยี่ยมชม
การเรียนการสอนของคณะฯ และรับฟังการแนะแนว
การศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียน
จากโรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด และ 
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำาปี 
2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) วันที่ 4 เมษายน 2562 
เวลา 09.00 น. 

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกิจกรรม Interprofessional Education 
(IPE) ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ในกิจรรม Bathing your dog by MaCMU 
ภายใต้โครงการจัดการปัญหาสุนัขในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน 
มีการบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุนัข และปฏิบัติ
การอาบน้ำาสุนัข จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะการส่ือสารมวลชน 
และวัดผาลาด เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมกิจกรรม IPE ในกิจรรม 

Bathing your dog by MaCMU

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชา
กายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด 
ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและ 

วันสงกรานต์ ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 18 วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190426154425.pdf
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นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-
สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัย
มหิดลเกมส์” ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อ 
สานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์/
สหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในประเทศไทย  โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาใน 
ด้านต่างๆ ท้ังการแข่งขันกีฬาสากล การแข่งขัน 
กีฬาเฮฮาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจัด 
ประกวดทูตกิจกรรมเทคนิคการแพทย์ - 
สหเวชศาสตร์ การแสดงเชียร์และผู้นำาเชียร์ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ เผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ท่ีโดดเด่น
ของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื ่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพที่น่าสนใจเป็น

กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” 

ประโยชน์ในการศึกษา ซ่ึงคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลมาได้ ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันชายเดี่ยว
• รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันหญิงเดี่ยว
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว
• รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง
• รางวัลชนะเลิศ บาสเก็ตบอลชาย
• รางวัลชนะเลิศ บาสเก็ตบอลหญิง
• รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย
• รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา E-sport
• รางวัล best performance
  ในกิจกรรมดาวเดือน 
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ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ศิษย์เก่า 
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำานวน 
100,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้าน
นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รอง 
ศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทน
ทีมวิจัย เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy 
Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร 
เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิค 
การแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวัน
คล้ายวันเกิดในเดือนเมษายนจำานวน 24 ท่าน และมีผู้โชคดี 
จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. 
สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัล
ที่ 1 จำานวน 500 บาท ได้แก่ คุณสาวสุรภี ดวงถาวร สำานักงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ รางวัลที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ 
คุณวันเพ็ญ ไวสืบข่าว สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ 
รางวัลที่ 3 จำานวน 200 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา พันธุรี ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ประจำาเดือนเมษายน 2562

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
แห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 โดยมี การตรวจวัดสมรรถภาพ
ร่างกายสำาหรับผู้สูงอายุ และให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด 
ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ
และวันแห่งครอบครัว ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190420122902.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการสอบ 
สัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ 
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (TCAS 2) โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละภาควิชา ให้การต้อนรับ
และแนะนำาสาขาวิชาให้กับผู้ปกครอง ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัย
โรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์
เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ (TCAS 2)

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนประเพณีสงกรานต์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 อัญเชิญพระพุทธรูปสำาคัญ
ประจำามหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และ
พระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อ
ร่วมในขบวนแห่สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์ ในงานประเพณี
สงกรานต์ โดยเริ่มขบวนแห่ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง 
เคลื่อนขบวนไปทางสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ และ
ส้ินสุดท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
13 เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมขบวน 
ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจำาปี 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน
เปิดงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาค
วิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ และ อาจารย ์
ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาัลย
เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง 
การเตรียมตัวสู่โลกการทำางาน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2562

ปัจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำาปีการศึกษา 2562

คณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา คณะเทคนิคการแพทย์ เดินทาง 
ไปสอบสัมภาษณ์นักเรียนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ในโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำาบัด 
กายภาพบำาบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เป็นกรณี
พิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี พล.ร.ต. สมเกียรติ 
เลขาธิการ และนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วย
เลขาธิการ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุม ศอ.บต.จังหวัดยะลา 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

โครงการรับนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากร 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศอ.บต ประจำาปี 2562
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ เพื่อขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
ทางการแพทย์ ก่อนการตัดสินใจสมัครเรียนต่อหลักสูตร
คณะเทคนิคการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชาฯ 
พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค ให้การ
แนะนำาหลักสูตร การเข้าสังเกตการทำางานของนักรังสี
การแพทย์ของคลินิครังสีเทคนิค และศูนย์บริการ MRI 
โดยมี อาจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม เป็นผู้รับผิดชอบ 
การดูแลการจัดกิจกรรม ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
22 - 26 เมษายน 2562

ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ และเลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 
2 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 18 วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190426154425.pdf
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ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

ประจำาปี 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวันทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก ประจำาปี 2562 “Reach for Gold 
IP and Sports” จัดโดย สถานกงสุลอเมริกัน
เชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มี 
อุปการะคุณต่อคณะฯ และสรงน้ำาพระพุทธรูปประจำาคณะ พระพุทธสันติปฏิมา เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจำาปี 2562 ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ โดยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ บริเวณ
ลานหน้าอาคาร 2 และพิธีดำาหัวผู้อาวุโส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นผู้แทน
บุคลากร กล่าวขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ตามด้วยตัวแทนภาควิชา หน่วยงาน มอบ
เครื่องไหว้คารวะดำาหัว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 
10.00 - 12.00 น.

พิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณ 
ต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ 
ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพร เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน 
และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป 
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีดำาหัว 
อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 53 ปีการศึกษา 
2561 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะเทคนิคการแพทย์
 2.2 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 
2562 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562) 
 2.3 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจำาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562)  
โดยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงลูกหนี้คงค้างนานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกในการเกิด
หนี้สูญ




