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FROM
THE
EDITOR

สวัสดีศิษย์เก่าทุกท่านในฤดูฝนค่ะ จุลสารศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่รายงานข่าวคราวใน
รอบเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2561 ข้ามจากฤดู
ร้อนมาสู่ฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำา ในเดือนเมษายนของทุกปี 
คณะของเราได้เข้าร่วมขบวนแห่ เนื่องในประเพณี
สงกรานต์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสรงน้ำา
องค์พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวเชียงใหม่  และได้จัดพิธีสรงน้ำาพระพุทธสันติ
ปฏิมา พระพุทธรูปประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ และ 
พิธีดำาหัวคณาจารย์ ผู้อาวุโส ผู้มีคุณูปการต่อคณะ 
ส่วนในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการจบ
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทางคณะฯ ได้จัด 
งานวันวิชาการเพื่อให้น้องๆ ได้นำาเสนอผลงาน 
ภาคนิพนธ์ และได้รับฟังแนวคิดดีๆ จากวิทยากร
เพ่ือนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตเม่ือก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ 
ภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว รวมถึงได้จัดงานจบ
การศึกษาอำาลาสถาบัน เพื่อร่วมแสดงความยินดี
ต่อว่าที่บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ด้วย  ในช่วง 
เดือนมิถุนายน คณะฯ ได้จัดงานวันสปอร์ตเดย ์
เพ่ือเสริมสร้างความสุข ภายหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 
การเรียนการสอนตลอดปที่ีผ่านพ้นไป และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของชาว AMS บรรยากาศของงาน 
เต็มไปด้วยรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะ สมตาม
เจตนารมณ์ของท่านคณบดี ซึ่งดำาริให้มีโครงการ
เทคนิคการแพทย์สร้ างสุขแก่ บุคลากรขึ้ น 
นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินกิจกรรมฉลองวันเกิด

แก่บุคลากรทุกคน และกิจกรรมเดิน วิ่ง เต้นเพื่อ
สุขภาพ เพื่อให้ชาวเทคนิคการแพทย์ทำางานด้วย
ความสุข พร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี นอกเหนือ
จากนี้ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ มี
กิจกรรมดีๆ อีกมากมาย ซึ่งท่านสามารถติดตาม
ได้จากจุลสารฯ ฉบับนี้ 

ภารกิจต่อไปที่สำาคัญมากสำาหรับศิษย์เก่าเทคนิค
การแพทย์ มช. คือ การร่วมส่งน้องใหม่รหัส 61 
ขึ้นดอย ซึ่งปีนี้กำาหนดจัดในวันที่ 8 กันยายน 2561 
และนอกจากนั้น ปีนี้เป็นวาระที่พิเศษสุดซึ่งท่าน
คณบดี ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี และรองคณบดี 
รศ.ดร.ปรียานาภ วงศ์จันทร์ ครบรอบการเกษียณ
อายุราชการ พวกเราจึงร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตและ
งานคืนสู่เหย้าขึ้น ในเย็นวันที่ 7 กันยายน ณ ศูนย์ 
ประชุมนานาชาติคุ้มคำา ซ่ึงมีความสวยงามตามแบบ 
ล้านนาสมเกียรติของอาจารย์ท้ังสองท่านผู้มีคุณูปการ 
ต่อชาวเทคนิคการแพทย์ จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่า
ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของวาระพิเศษเหล่าน้ี 
โดยสามารถส่ังซ้ือบัตรและเส้ือศิษย์เก่าส่งน้องข้ึนดอย 
รวมถึงติดตามรายละเอียดของงานได้จากเวปไซด์
ของคณะ รวมถึงในจุลสารฉบับนี้  

ขอให้ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านมีความสุขสดช่ืนในฤดูฝนน้ี 
และพบกันในวันที่ 7 และ 8 กันยายนนะคะ 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้า
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาทีมนักศึกษารังสี 
เทคนิคชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน CTT Career 
Day คร้ังท่ี 4 Career opportunity; Work 
life Balance” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำานักงานใหญ่ 
โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับ 
นักรังสีเทคนิค (Radiologic Technologist; 
RT) และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
(Cardiothoracic Technologist : CTT) 
ได้เข้ามาสัมผัสโรงพยาบาลในเครือ BDMS 
ภายในงานจัดให้มีการนำาเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อแสดงถึงศักยภาพในวิชาชีพ

นศ.รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วมงาน CTT Career Day ครั้งที่ 4

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมวิชาชีพของ 
โรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ภาควิชาฯ 
จึงส่งตัวแทนนักศึกษาและหัวข้อวิจัยเข้า
ร่วมการนำาเสนอผลงานในครั้งนี้ ดังนี้
1. นายเจตน์ รู้เที่ยง ในผลงาน “Area Mea-
surement Program for Cell Migration 
by Region Growing Technique”
2. นางสาวนัฎชาภรณ์ จินดาชัย ในผลงาน 
“Antioxidant Properties of MRI Contrast 
 Agents : In Vitro Study”
3. นางสาวพิชยา ศิริมาตร์พรชัย ในผลงาน 
“Indoor Radon Assessment at Doi 
Saket District, Chiang Mai, Thailand”

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ประจำาปี 2560 พร้อมเข้ารับมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติฯ (ครุฑทองคำา) ในวันข้าราชการพลเรือน 
ประจำาปี 2560 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ เป็นผู้ที่แสดงออกให้เห็น
ถึงการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ นอกจากน้ีเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและออกแบบ
การประดิษฐ์นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนเพื่อการรักษา ซึ่งได้รับการจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านการศึกษาวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัล 
ครุฑทองคำา ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 วันที่ 16  - 22 เมษายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี ผู้ก่อตั้ง
ภาควิชากายภาพบำาบัด และอดีตหัวหน้าภาค
วิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมแสดง
ความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวง
มะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ประจำาปี 2560 (ครุฑทองคำา) ณ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2560
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมร่วมกับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
การตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายสำาหรับผู้สูงอายุ และให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ ในงานมหกรรมวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ ประจำาปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” 
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น. 

ภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด
ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำาปี 2561

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 วันที่ 23 - 29 เมษายน 2561
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนประเพณี 
สงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 อัญเชิญพระพุทธรูปสำาคัญประจำามหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนครา 
ภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เพ่ือร่วมในขบวนแห่สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์ 
ในงานประเพณีสงกรานต์ โดยเร่ิมขบวนแห่ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง เคล่ือนขบวนไปทางสะพานนวรัฐ 
ผ่านประตูท่าแพ และสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมขบวนประเพณี
สงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสูมาคารวะ
อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำาปี 2561 เพื่อรำาลึกพระคุณ
อาจารย์ บุคลากรอาวุโสของภาควิชาฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทน
กล่าวขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ภายในงานมีการแสดงฟ้อนขันดอก และ
ฟ้อนดาบจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 
11.00 - 14.00 น.

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
จัดพิธีสูมาคารวะอาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มี 
อุปการะคุณต่อคณะฯ และสรงน้ำาพระพุทธรูปประจำาคณะ “พระพุทธสันติปฏิมา” เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจำาปี 2561 ภายในงานมีการแสดงตีกลองสบัดชัย และฟ้อนเล็บ โดยบุคลากรคณะเทคนิค
การแพทย์ บริเวณลานหน้าอาคาร 12 ชั้น และพิธีดำาหัวผู้อาวุโส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดี เป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา กล่าวขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
ตามด้วยตัวแทนภาควิชา มอบเครื่องไหว้คารวะดำาหัว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง
ประชุมชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
เวลา 10.00 - 12.00 น.

พิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ 
ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา
ปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและ
คงอยู่ต่อไป ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

พิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส                          
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561
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ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 19 
วันที่  7  - 13  พฤษภาคม 2561

โครงการรับนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา
ความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศอ.บต

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
คณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เดินทางไปคัดเลือก 
นักเรียนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำาบัด 
กายภาพบำาบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
บุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธาน และคุณอามีนา 
ไชยกุล ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุม ศอ.บต. 
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “รังสีเทคนิคสืบสานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อให้บุคลากรได้สืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป และร่วมพิธีดำาหัว ขอพร 
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ จากคณาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ ณ ร้านอาหารเฮือนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดงาน “รังสีเทคนิคสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง”
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักกายภาพบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดพิธีดำาหัวคณาจารย์ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ คณาจารย์ภาควิชา
กายภาพบำาบัด ร่วมดำาหัวและขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชัย ปทุมสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ อาจารย์อาวุโสของภาควิชากายภาพบำาบัด เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 และ 6 พฤษภาคม 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัดจัดพิธีดำาหัว 
คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำาหัวผู้อาวุโส 
กิจกรรมบำาบัดในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรได้สืบสานประเพณีอันดีงาม 
และขอพรเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ จากคณาจารย์ 
อาวุโสของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุมภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดพิธ ี
สระเกล้าดำาหัวผู้อาวุโสกิจกรรรมบำาบัด

ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
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ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 21  วันที่  21  - 27  พฤษภาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน 
วันวิชาการ ครั้งที่ 19
ประจำาปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำาปีการศึกษา 
2560 กิจกรรมประกอบด้วย การนำาเสนอผลงาน
ด้วยโปสเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำางาน 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ 
ณ ลานกิจกรรม และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น และ เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 
2560 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
ชั้นปีที่ 4 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะ 

วันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ 
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

ประจำาปีการศึกษา 2560

สำาเร็จการศึกษา ยกย่องนักศึกษาที่เสียสละ 
ทำางานในกิจกรรม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง 
ให้กับคณะฯ และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง 
แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำาเร็จ
ของชีวิต โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธ์ุ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดง 
ความยินดีกับ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิค 
การแพทย์ รหัส 2111026 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำาปี 2561 ในการประชุม 
วิชาการประจำาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 “MT Innovation” โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา 
คลังสินสิริกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ศิษย์เก่าได้รับคัดเลือกเป็น
นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น 

ประจำาปี 2561

คณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน 
และเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ประจำาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ของ สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยช่วงพิธีเปิด วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาได้ขับร้องประสานเสียงเพลง “ดุริยาราชาวดี” เพลงประจำาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ และในช่วงเย็นร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขับร้องเพลง
ประสานเสียง และการแสดงของนักศึกษาได้รับการชื่นชมในความสามารถ และความสวยงามจากคณะ
กรรมการสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก”

คณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมเป็นคณะทำางาน ในการประชุมวิชาการประจำาปี

ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสี AMS SUMMER SPORT DAY 2018 
ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างขวัญกำาลัง
ใจให้กับบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีเป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน มีการเดินขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ แข่งขันกีฬา 
(เฮฮา) และปิดพิธีด้วยการเต้นแอโรบิคสามัคคี ซึ่งสร้างความสนุก และความสุขให้กับบุคลากรเป็นอย่าง
มาก 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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รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. LIAO, Bin, Professor and General Secretary of Southwest 
Medical University และ Prof. Dr. Chi-Hin Cho, The Chinese University of Hong Kong 
และคณะ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 
มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการและการวิจัยอย่างเป็นทางการ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบัน ณ ห้องรับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก
Southwest Medical University, China
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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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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 )
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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 

วันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2561
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มอบทุนการศึกษาให้คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รักษา 
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการอำานวยการ พร้อมด้วย คณะ
กรรมการอำานวยการ คณะผู้บริหาร คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบเงินเพื่อการศึกษา จำานวน 
5,377,126.68 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 คณะ 1 วิทยาลัย และ
สำานักงานหอพักนักศึกษา คณะละ 244,414.84 บาท 
จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันเสาร์ท่ี 30 มิถุนายน 2561 
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ประชุมคณะกรรมการอำานวยการประจำา
คณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการประจำา
คณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี  
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการอำานวยการ
คณะฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ กุลพงษ์ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำา 
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ และ ทนพ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์
วิโรจน์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2561
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Congratulations

นางสาวเกษญา มามูล
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องAnti- 
cryptococcal activity and anti-virulence factors of  
propolis from stingless bee ในการประชุมวิชาการประจำาปี 
ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 “MT Innovation” จัดโดย 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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เจ้าสาว : คุณปัญญพัชร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
ศิษย์เก่า : PT รหัส 51

ข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับคุณยศนันต์ สิทธิพงษ์ธนาโชค
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 

ณ Vivace Wedding Hall กรุงเทพ
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”

“ มิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่าง ผศ.ดร.วาสนา กับ รศ.ดร.ปรียานาถ
ยาวนานตั้งแต่ศึกษาที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย มาเรียนที่คณะเทคนิคการแพทย์ด้วยกัน

จนถึงทุกวันนี้เป็นคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมดูแลพัฒนาคณะ
จวบจนถึงวาระเกษียณในปีนี้ ”
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7 SEP

8 SEP

24 SEP

งานคืนสู่เหย้า และมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.วาสนา 
ศิริรังษี และ ศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวลา 17.30 - 21.00 น.

ณ โรงแรมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ  จ.เชียงใหม่

รวมพลังศิษย์เก่า ส่งน้องขึ้นดอย
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวันมหิดล ประจำ ปี 2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UPCOMING

   EVENT
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าใน
การทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมี
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและ
คณะกรรมการรวม 15 ท่าน

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์
คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ

รวมยอดทั้งสิ้น

10 เมษายน 61
25 มิถุนายน 61

 20,000.00
3,000.00

23,000.00      บาท 

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25601

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์        236,317.57           บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          43,265.10           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1,300,000.00         บาท
         1,579,582.67          บาท
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์                ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี       ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                 ประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โอไบรอัน                   ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มบริจาคทุนทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

   ชื่อ-สกุล.......................................รหัส...........................วันที่.................. 
     บริจาคเงินจำานวน...........................บาท 

     ชำาระโดย

                  เงินสด

                  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”  
                  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ฯ มช. เลขที่ 566-476217-5 
                  ( โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ แฟ็กซ์ถึง คุณอังศุมารี
                  หมายเลข 053-936042 Email : aungsumalee.sri@cmu.ac.th )
      
    ที่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์.............................................................
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    โทรศัพท์.......................................Email.................................................

    
 ** ทุกใบเสร็จรับเงิน สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
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