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AMS PROMT Channel
มาร่วมฉลองวันกิจกรรมบำาบัดสากล (World OT Day)

และทำาความรู้จักให้มากขึ้นกับ..
Reimagine Doing จินตนาการใหม่ กับกิจกรรมการดำาเนินชีวิต

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมจัดกิจกรรม
บริการวิชาการรับใช้สังคม 

ณ รร.บ้านพระนอน จ.เชียงใหม่

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โดย 
คณาจารย์ นักรังสีเทคนิค และนักศึกษารังสีเทคนิค 
ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม 
ในหัวข้อเร่ือง รังสีใช้ชีวิตประจำาวัน, กระดูกสันหลังคด 
ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม และ PM 2.5 ฝุ่นเล็กๆ
แต่อันตราย โดยเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยความร่วมมือระหว่าง 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้และสุขภาวะของ 
โรงเรียนบ้านพระนอน อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆของคณะเทคนิคการแพทย์ 
ในวันท่ี12 สิงหาคม 23 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2563 
ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาควิชารังสีเทคนิคร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ
ดูงานวิชาชีพรังสีเทคนิคสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ
การเรียนการสอนในหลักสูตร และการทำางานในวิชาชีพรังสีเทคนิค โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาติ 
เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เป็นประธานเปิดงาน และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีสำาคัญเก่ียวกับ 
วิชาชีพรังสีเทคนิค นอกจากนี้ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ฐานความรู้อันประกอบไปด้วย 1) รังสีในชีวิตประจำาวัน 2) รังสีรักษา 3) รังสีวินิจฉัย 4) เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 5) การสร้างภาพระบบดิจิทัล 6) การสร้างภาพ MRI 7) การสร้างภาพ CT และ 8) แชร์
ประสบการณ์การทำางานกับศิษย์เก่าทางออนไลนน์ ณ คณะเทคนิคเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 

โครงการดูงานวิชาชีพรังสีเทคนิคสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจำาปีการศึกษา 2563
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การเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวสู่วิชาชีพ
รังสีเทคนิคและน้อมรำาลึกพระคุณครู 

ประจำาปีการศึกษา 2563

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนการก้าวสู่วิชาชีพรังสีเทคนิคและ
น้อมรำาลึกพระคุณครู ประจำาปีการศึกษา 2563 เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิค
ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในบทบาทหน้าที่ การปรับตัว และ
ประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิตในการฝึกปฎิบัติงานอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 - 4 ได้มีการน้อมรำาลึกพระคุณและขอขมาต่อคณาจารย์
และบุคลากรอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำาไปสู่การเสริมสร้าง
นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

นักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกช้ันปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักการและแนวคิดกายภาพบำาบัดสร้างเสริมสุขภาพ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์
อริยชัยกุล และ อาจารย์อารยา ญาณกาย เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำาบัดได้เข้าใจหลักการและ
แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อประชาชน ณ ห้อง 
ประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการและแนวคิดกายภาพบำาบัดสร้างเสริมสุขภาพ
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ 
ศึกษาดูงานวิชาชีพในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงจาก
การเรียนการสอนในกระบวนวิชาบทนำาสู่วิชาชีพกิจกรรม
บำาบัด โดยมี อาจารย์ชลันดา จันทร์โทน เป็นผู้ประสาน 
งานกระบวนวิชาฯ ซึ่งนักศึกษากิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 1 
จะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการทำางานสถานที่ทำางาน 
ของนักกิจกรรมบำาบัดในหน่วยงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
และเจตคติที่ดีในการศึกษาในวิชาชีพต่อไป เมื่อวันพุธที่ 
7 ตุลาคม 2563 โดยเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำาภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่)
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด 
ในหน่วยงานต่างๆ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 
มอบหมายให้จัดการประชุมผู้บริหารคณะและ
สถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อปรึกษาหารือ 
ด้านความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง 7 คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทย โดยม ี
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศาลาอ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563

การประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังท่ี 3/2563

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทอด
กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบริการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดโครงการ การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประชากรในเขตตำาบลนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกียน อำาเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 
2563
 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี อาจารย์ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า
เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษารังสี
เทคนิค ชั้นปีที่ 4 ออกให้บริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
(Chest X-ray) ตรวจมวลกระดูกเพื่อประเมินภาวะ
กระดูกพรุน (Bone mineral dentistry) และตรวจดัชนี
ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง พร้อมทั้งมอบยาสามัญ
ประจำาบ้าน หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ 
ให้แก่อบต.นาเกียน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวให้บริการชาวบ้าน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพ 
ของประชากรในเขตตำาบลนาเกียน อ.อมก๋อย

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทอดกฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
พร้อมด้วยเลขานุการคณะคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญสถาปนา
คณะแพทยศาสตร ์ในโอกาสครบรอบสถาปนา 
61 ปี ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2563 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้การต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหาร 
จาก 14 สถาบัน ในการประชุมสภาคณบดีสถาบัน
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 
4/2563 เพื่อจัดทำาแผนการปฏิบัติการของสภาคณบดีฯ 
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการแพทย์ในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้
บริการวิชาการและบริการสุขภาพต่างๆ และการสร้าง
อัตลักษณ์ให้กับบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ในอนาคต ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2563

การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 4/2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
จั ด โ ค ร งก า รผู้ บ ริ ห า รสัญจรพบปะ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 
งบประมาณ 2564 เพื่อให้องค์กรก้าวขึ้น
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่มีความเป็น
เลิศ โดยเป็นการเปิดพื้นที่สื่อสารทิศทาง
การบริหารงานจากผู้บริหารถึงบุคลากร
พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
และความคิดเห็นจากบุคลากรต่อการ
ดำาเนินงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการม ี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานให้ไปสู่เป้าหมาย 
ที่มีร่วมกันต่อไป

พบปะบุคลากรภาควิชากายภาพบำาบัด
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

พบปะบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค
ณ ภาควิชารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

พบปะบุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

โครงการผู้บริหารสัญจร 
ประจำาปีงบประมาณ 2564
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พบปะบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำาบัด
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

พบปะบุคลากรภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ แสงอุดม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

พบปะบุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

พบปะบุคลากรสำานักงานคณะฯ
ณ ห้องบรรยาย 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
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คณาจารย์แขนงผู้สูงอายุและนักศึกษากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม
ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ 
และกลยุทธ์ ในการ ฝึกการออกกำ าลั งกายและการ
เคลื่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก รวมไปถึงการฝึก 
การออกกำาลังกายให้แก่ตนเอง เพื่อลดการบาดเจ็บจาก
การทำางาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
เทศบาลแม่เหียะ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

แขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดอบรมให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) 
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นางสาวผ่องใส กาว ี
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 1 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ “อนาคตไทยกับการควบคุม
ปัญหาเหล้า-เบียร์” จัดโดย  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (Centre of Alcohol Studies) 
ผ่านการแข่งขันสุนทรพจน์ในระบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นางสาวผ่องใส กาวี จะได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เงิน
รางวัล 5,000 บาท ได้รับสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการสนับสนุนค่าที่พัก
และการเดินทาง ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประจำาปีงบประมาณ 2563 
 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด

 2.2เห็นชอบ คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2565 โดยมีข้อแก้ไข

ด้านบริหารวิชาการ
 2.3 เห็นชอบ การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) จำานวน 33 กระบวนวิชา ทั้งนี้ 
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป


