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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
สัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง คณะเทคนิค
การแพทย์ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : Disruption 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา 
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
“หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติ 
จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะ 
กรรมการอำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ บรรยาย
พิเศษเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยและการทำางานในยุค 
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง (Disruption) เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 
2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน

สัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปี 2562 เรื่อง คณะเทคนิคการแพทย์
ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : Disruption

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 
ฉบับที่ 24 วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190606082033.pdf
https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190606082033.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาภาควิชาประจำาปี 2562 เพื่อจัดทำา SWOT แผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตภายใต้
มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้นจากองค์ภายนอก เพื่อให้เกิดการจัดการในด้านต่างๆ และนำามาใช้ใน
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานของภาควิชาฯ ในปี 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมนาภาควิชา  ประจำาปี 2562 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  วันที่  6 - 7  มิถุนายน  62 
ณ Flora Creek อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชารังสีเทคนิค  วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 62 
ณ ระยองรีสอร์ท อำาเภอเพ จังหวัดระยอง
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด  วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์

สัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื ่อง 
Occupational Therapy: United States 
Perspective วิทยากรโดย Mr.Denis (D.J.) 
Tuttle OTR/L. นักกิจกรรมบำาบัด จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 62 
ณ สวนสวรรค์รีสอร์ท อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง  “How to recruit/manage/ 
retrain/develop human resources to achieve 
institutional goals”  วิทยากรโดย คุณนันทนา 
ฉันทวิลาสวงศ์ อดีตกรรมการอำานวยการประจำา
คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่ผู้
บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อำานวยการศูนย์บริการฯ
เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน พร้อมทั้ง วิพากษ์
แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำา
ปี 2562 - 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน จำานวน 100 คน 
เข้าเย่ียมชมการเรียนการสอนของคณะเทคนิค
การแพทย์ จัดโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็น 
การกระตุ้น รวมถึงการจุดประกายในการออกแบบ 
โครงงานของนักเรียน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง How to recruit/manage/retrain/develop 
human resources to achieve institutional goals.
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นายเฉลิม และนางจำาเนียร ไชยยศ มอบเครื่อง Ranger 
Pool Lift มูลค่า 392,400 บาท ให้คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การ
ต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในคลินิก
กายภาพบำาบัด และธาราบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิค
การแพย์คลินิก ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

นายเฉลิม และนางจำาเนียร ไชยยศ 
มอบเครื่อง Ranger Pool Lift มูลค่า 

392,400 บาท ให้คณะเทคนิคการแพทย์

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่
การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรม 
เกิ ดความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในระบบมาตรฐานและ
กระบวนการของการรับรอง เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไป
พัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
ระบบคุณภาพ ISO 15189/ ISO 

15190 : จากมาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4



7

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีทำาบุญเมืองและสืบ
ชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 เพื่อความ
เป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง 
อีกท้ังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวล้านนาท่ีกระทำาสืบต่อกันมา 
โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ 
โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน
ที่อยู่ ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีทำาบุญ 
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หน่วย
พิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อเรื ่อง “ถึงจะเครียดและ/หรือหมดไฟ 
เราสามารถรับมือได้” ให้แก่นักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เสรี ใหม่จันทร์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดรรยายพิเศษ 
เรื่อง ถึงจะเครียดและ/หรือหมดไฟ 

เราสามารถรับมือได้

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 
วันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190627160900.pdf
https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190627160900.pdf
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาการ
สนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสำานักงานคณะ
เทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสำานักงานคณะฯ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เป็น
ชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมีการเรียน
ทุกวันพฤหัส และวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ ห้อง
บรรยาย 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

การพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษสำาหรับ
บุคลากรสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมประชุม
กับผู้เชี ่ยวชาญจากโครงการ PHPT โดยมี Dr. 
Gonzague Jourdain Dr.Nicole Ngo Dr. Sophie 
Le Coeur Dr. Luc Decker Dr. Tim Cressey 
และทีมนักวิจัยของโครงการร่วมประชุมหารือ เพื่อ
นำาเสนอโครงการวิจัยที ่ดำาเนินการวิจัยอยู ่ และ
โครงการความร่วมมือร่วมกับคณะฯ พร้อมทั้งหารือ
ด้านแผนงานวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมหารือ 
ด้านงานวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
จากโครงการ PHPT 



9

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร ประจำาปี 2562 เรื่อง 
“ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive” โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และ
ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“โลกป่วน” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวเพื่อ
รองรับกับการเปล่ียนแปลง” ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว
รายงาน ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2562 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 
พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกบริการวิชาการชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง ภาวะปัสสาวะเล็ดและวิธีป้องกัน ณ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ออกบริการวิชาการชุมชน 

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำาเภอสันป่าตอง 
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คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Lunch seminar 
ของภาควิชาฯ ในหัวข้อเรื่อง “How to Regulate 
White Adipocyte Hypertrophy?” วิทยากรโดย 
Professor Jie Pan, Visiting Professor ของภาค
วิชารังสีเทคนิค จาก College of Life Sciences, 
Shandong Normal University, China (MD. PhD.) 
ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
เวลา 12.00 - 13.00 น. 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “How to Regulate White 

Adipocyte Hypertrophy?” 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของห้อง
ปฏิบัติการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ
ประกาศนียบัตร “Biotin Interference Free” จาก 
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) เพื่อยืนยันว่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดที่ใช้ในศูนย์
บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ไม่มีการรบกวนจาก Biotin ที่รับประทาน ซึ่งอาจทำาให้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ไม่ถูกต้องได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับประกาศนียบัตร 

“Biotin Interference Free” 
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อาจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ อาจารย์ประจำาภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าพบแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำานวยการ
สำานักวัณโรค กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
เข้าฝึกทักษะงานทางห้องฏิบัติการวัณโรค โดยมี อาจารย์ 
สายใจ สมิทธิการ หัวหน้า/ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวัณโรค 
ให้คำาแนะนำาในการฝึกทักษะ ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำานักวัณโรค กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
เข้าพบผู้อำานวยการสำานักวัณโรค 

กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสร ิฐ คณบด ี
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เป็นประธาน  
จดัโดย คณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม และการทำานุบำารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2562 เพื่อร่วม 
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ไม่มีสิทธิในการตรวจสุขภาพประจำาปีได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในช่วงเช้า 
จัดพิธีทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์จำานวน 29 รูป และบริการตรวจเลือด X-RAY ปอด วัดสัดส่วนไขมัน 
ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและความเครียด ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ประจำาปี 2562
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสมาคม 
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ) จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” จาก
ศิลปิน อ้วน วารุณี เจิน เจิน และ นิตยา บุญสูงเนิน เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างส้วมเพื่อ 
สุขอนามัย ในเขต อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะ
เทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์
สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมยศ วงศ์ทองสาลี นายกสมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

คอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” เพื่อหารายได้สมทบทุน 
โครงการสร้างส้วม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ นำา
นักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
การศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ เพื่อเป็นพันธมิตรของผู้นำาด้านสุขภาพ
ระดับในเอเชีย–แปซิฟิก (Asia – Pacific Alliance 
of Health Leaders – APAHL) ร่วมกันระหว่าง 
5 สถาบัน (Faculty of Nursing, Chiang Mai 
University; Faculty of Associated Medical 
Sciences, Chiang Mai University; Mahidol 
University; School of Health Science, 

นักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
ระหว่างสถาบันการศึกษา (APAHL) 

Yamaguchi University, Japan, Ewha Womans 
University,  South Korea) โดยมี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในหัวข้อ
เรื่อง Synergizing Leaders for Driving the 
SDGs Success เพื่อให้แต่ละสถาบัน ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อันจะก่อให้
เกิดแนวคิดการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะสร้างสรรค์
ความยั่งยืนทางด้านสุขภาพองค์รวม ตลอดจน
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ 
และเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านสุขภาพของประชากร
ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2562
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 6 /2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ
ชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประจำาปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก ระดับปริญญาตรีค่าเฉลี่ย 3.72 และระดับบัณฑิตศึกษาค่าเฉลี่ย 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 
โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.2	รับทราบ	รายงานสรุปแบบสอบถามผู้ปกครองและนักเรียนท่ีผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้าศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์	ปีการศึกษา	2561	รอบที่	2	และ	รอบที่	3	โดยมีข้อเสนอแนะ	 	
	 1.3	รับทราบ	รายงานสรุปแบบสอบถามกระบวนการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานนอกสถานที่	ประจำาปี 
การศึกษา	2560	โดยมีข้อเสนอแนะ	

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ	แผนปฏิบัติการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ด้านบริหารงานบุคคล
 2.2	 เห็นชอบการขออนุมัติลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกในโครงการอาจารย์ช้างเผือก 
ณ	ประเทศอังกฤษ	ของ	อาจารย์รัฐพร	บุญสุทธิ์	สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค	สาขาวิชา	MSc	Advanced	
Neuroimaging	ณ	University	College	London	มีกำาหนด	4	ปี	ตั้งแต่ประมาณวันที่	19	กรกฎาคม		
2561	-	18	กรกฎาคม	2565	โดยให้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทก่อน	ระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี		ด้วยทุน 
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 




