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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด 
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ในหัวข้อเร่ือง การจัดทำา 
แผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
เพ่ือทบทวนผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ระยะท่ี 12 วิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ ์
ผู้ ช่ ว ยคณบ ดี ด้านน โยบายและแผนคณะ
แพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ วันทึ่ 
31 พฤษภาคม 2561 

การอบรมเรื่อง การจัดทำาแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

อาจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ ได้รับเกียรติไปบรรยายผล
การศึกษาและวิจัยการปนเปื้อนของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค
จากอากาศในภายในอาคารคัดแยกเหรียญกษาปณ์และ
ธนบัตรไทย ณ งานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กระทรวง 
การคลัง ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี
ผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ คุณสุดใจ ปาวิชัย คุณสันทนา 
บัวมงคล คุณรัชฎาพร อุดปวน คุณเชิญจุติ ศรีเรือน คุณ
ธนะศักดิ์ ลิ ้มพิพัฒน์ชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว โดยมี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ คุณ
พงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์ และคณะของผู้อำานวยการสำานัก
บริหารเงินตรา กระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ และเข้า
รับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุ สำานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ได้รับเกียรติไปบรรยาย ณ งานธนารักษ ์

พื้นที่เชียงใหม่ กระทรวงการคลัง
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 
คณะทำางาน และเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำาปีทางเทคนิคการแพทย์ 
ครั้งที่ 42 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยช่วง
พิธีเปิด วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาขับร้องประสานเสียงเพลง “ดุริยาราชาวดี” เพลง
ประจำาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และในช่วงเย็น ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ ขับร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงของนักศึกษาได้รับการชื่นชมในความสามารถ 
และความสวยงามจากคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

คณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชา 
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นคณะทำางาน 

ในการประชุมวิชาการประจำาป ี
ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสี AMS SUMMER SPORT DAY 2018 
ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสร้างขวัญกำาลังใจ
ให้กับบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีเป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน มีการเดินขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ แข่งขันกีฬา 
(เฮฮา) และปิดพิธีด้วยการเต้นแอโรบิคสามัคคี ซ่ึงสร้างความสนุกและความสุขให้กับบุคลากรเป็นอย่างมาก 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมภาพกิจกรรมกีฬาสี AMS SUMMER SPORT DAY 2018 >> คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกีฬาสี
AMS SUMMER SPORT DAY 2018

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xAh0JUc-W2O4Fk5bdC6ZP8awawNDex1V
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อจัดทำา 
SWOT แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้ทราบถึง 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน 
การผลิตบัณฑิตภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำาหนด
ข้ึนจากองค์ภายนอก เพ่ือให้เกิดการจัดการในด้านต่างๆ 
และนำามาใช้ในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานของภาควิชาฯ 
ในปี 2561 โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมกีฬา 
“ม่วนงันสันเล้า หมู่เฮา MT” เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีร่วมกัน ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท 
อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 
2561 

การสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปี 2561



6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ
เมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของ
บ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาท่ีกระทำาสืบต่อกันมา 
โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ 
โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีทำาบุญดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเทคนิค
การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (TCAS 
3) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์
แต่ละภาควิชา ให้การต้อนรับและแนะนำาสาขา
วิชาให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
ผู้ปกครอง และนักเรียน

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะเทคนิคการแพทย์ TCAS 3

พิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
(Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์
สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 เพื่อสร้างขวัญ
และกำาลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ 
โดยส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที ่มีวัน
คล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2561 จำานวน 30 ท่าน 
และมีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ท่ีได้รับมอบเงินรางวัลจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 จำานวน 500 บาท ได้แก่ นายกรกฎ จุมเกตุ 
แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รางวัล
ที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รางวัลที่ 3 
จำานวน 200 บาท ได้แก่ นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล   
สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด
ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำา

เดือนมิถุนายน ประจำาปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู ้ช่วยคณบดี
และประธานองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำาทีม 
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
แนะแนวหลักสูตร ตอบข้อสงสัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอน หลักสูตร 4 สาขาวิชา ของคณะเทคนิค 
การแพทย์ ให้แก่ครูแนะแนว และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 สายวิทย์ ณ โรงเรียนจักรคำาคณาทร จ.ลำาพูน เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะฯ
ณ โรงเรียนจักรคำาคณาทร จ.ลำาพูน
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รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Prof. LIAO, Bin, Professor and General Secretary of Southwest Medical University 
และ Prof. Dr. Chi-Hin Cho, The Chinese University of Hong Kong และคณะ ในโอกาสมาเยือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษา
หารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางวิชาการและการวิจัยอย่างเป็นทางการ การแลกเปล่ียนนักศึกษา บุคลากร 
การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ณ ห้องรับรอง สำานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก
Southwest Medical University, China

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
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รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้
การประชุมเอเชีย – แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำาด้าน
สุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง Global Health Leaders - 
Influencing Sustainable Development Goals 
(SDG) (Students Exchange Program under 
Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) 
Conference) ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2561 
ณ Ewha Womans University, South Korea โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. น.ส. ปพิชญา ทิทัศน์ (591110058)
2. น.ส. ศลิษา เกียรติศักดิ์ (591110248)
3. นาย ธัญย์พิสิษฐ์ เจียมศุภกร (581110297)
4. น.ส. นันทิยา กันเม็ด (581110149)
5. นายณัฏฐนิช  จุมปาทอง (581110137)

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ 
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้คำาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ
เอชไอวี แบบครบวงจร เพื่อฝึกปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยมี Dr. Nicole Ngo-
Giang-Houng รองผู้อำานวยการโครงการ PHPT ให้การต้อนรับ ณ โครงการวิจัยนับหนึ่ง ศูนย์
บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาและคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาฯ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences, 
Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 เพ่ือมาฝึกปฏิบัติ 
ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน -  

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
นักศึกษาจาก Universiti Kebangsann 
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย

21 กรกฎาคม 2561 จำานวน 2 ราย ดังนี้ Miss 
Daphne Wang Qiao Xuan และ Miss Phong 
Hui Kuan และภาควิชารังสีเทคนิค ต้ังแต่วันท่ี 25 
มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2561 จำานวน 5 ราย ดังน้ี 
Miss Toh Zi Xin, Miss Yee Ying Yih, Miss Tee 
Hui Sin, Mr. Lee Sek Kan, Miss Rekha A/P 
Ganesan
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการฝึกอบรม เรื่อง การโค้ชเพื่อพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน (Performance Coaching for 
Managers and supervisors) วิทยากรโดย 
คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธาน 
มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต และอดีตคณะกรรมการ
อำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้อง 
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เม่ือ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. 

การฝึกอบรม เรื่อง การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
( Performance Coaching for Managers and supervisors )

ภาควิชากายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อนำาไปใช้ในการเรียนการสอน 
วิทยากรโดย Monique van Poelwijk จาก
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 
ชั้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบ
หมายให้จัดการประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1  
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดย
มีผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2561

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะ
กรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดอบรม
จริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ สำาหรับคณาจารย์ 
นักวิจ ัยและนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงการปฏิบัติทางการวิจัยเชิงคลินิกที่ดี 
(Good ClinicalPractice: GCP) และหลักจริยธรรม
ทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตระหนักในการ
ปกป้อง คุ้มครอง ประเมินความเสี่ยง และประโยชน์
ที่อาสาสมัครพึงจะได้รับ โดยนำาแนวทางปฏิบัติที่ดี
และจริยธรรมทางการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ของตนได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีเป็นประธาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นิมิตร มรกต รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์  
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ และนางสาว
สุภาณี พิศวง ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ช้ัน 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันท่ี 28 
มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. 

การอบรมจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์
สำาหรับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่องใน 
วันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2561 เพื่อระลึกถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทยและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ ในการตรวจ
สุขภาพประจำาปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในช่วงเช้า จัดพิธีทำาบุญตักบาตร 
พระสงฆ์จำานวน 29 รูป และบริการตรวจเลือด X-RAY ปอด วัดสัดส่วนไขมัน ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด 
ประเมินความสุขและความเครียด ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ประจำาปี 2561
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

คุณสุดใจ ปาวิชัย
บุคลากรแขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

เป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญในภาษาล้านนา ได้
รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ที่สอนภาษาล้าน
นาแก่ผู้สนใจที่วัดพระสิงห์วรวิหาร โดยไม่มีค่าใช้
จ่าย ในงานการสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนา
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตามโครงการศึกษา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่ 
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION



18

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 

 




