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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี เป็น 
ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 
2561 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ที ่ขาดแคลนทุน จำานวนทั้งสิ ้น 42 คน ซึ ่งทาง
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสรรทุนจากแหล่งงบ
ประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรเป็น
1.1 ทุนการศึกษา จำานวน 27 ทุน มูลค่า 453,000 บาท
1.2 ทุนทำางาน สำาหรับนักศึกษาท่ีใช้เวลาว่างนอกเวลา 
เรียน มาช่วยทำางานให้กับคณะฯ มูลค่า 150,000 บาท
1.3 ทุนฝึกงานนอกสถานที่
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่ออกฝึก
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำานวน 400,000 บาท
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำาบัด
และรังสีเทคนิค จำานวน 70,000 บาท
2. กองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อจัดสรรทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำาบัดและรังสีเทคนิค 
จำานวน 15,600 บาท
3.ผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า ดังนี้
3.1 ทุนการศึกษา “คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์” 
จำานวน 30,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2561

3.2 ทุนการศึกษา “คุณสิริพรรณ แสงอรุณ” 
จำานวน 10,000 บาท
3.3 ทุนการศึกษา “ศิษย์เก่า MT รหัส 37” 
จำานวน 10,000 บาท
3.4 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง 
 เขื่อนแก้ว” จำานวน 10,000 บาท
3.5 ทุนการศึกษา “ดร.ซวง ชัยสุโรจน์” จำานวน 
4,000 บาท
3.6 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล 
ทองไว” จำานวน 15,000 บาท
3.7 ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย พันธ์เรืองสกาว” 
จำานวน 10,000 บาท
3.8 ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา 
พงษ์ศักดิ์ศรี” จำานวน 20,000 บาท
3.9 ทุนอาหารกลางวัน จำานวน 30,000 บาท
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี  
พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
เดินทางร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ 2018 International 
Symposium of Cancer and Inflammation 
& The 2nd Annual Meeting of the Section 
of Tumor Pharmacology ในหัวเร่ือง “Powering 
the next generation targeted therapy for 
inflammation and cancer” ณ The Southwest 
Medical University, Luzhou, Sichuan สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561 
โดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำาเสนอ
ผลงาน ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ นำาเสนอ 
ผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Validation of microarray 
for the simultaneous detection of common 
alpha- and beta- thalassemia gene mutations” 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำาเสนอผลงาน 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ นำาเสนอ
ผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Neuroinductive effects 
of Gynura divaricata” และเรื่อง “PI3K/Akt 
signaling involved with osteoinductive 
effects of Achatina fulica mucus”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พานทอง สิงห์บุตรา เมเยอร์ส 
นำาเสนอผลงาน ในหัวข้อเรื่อง “Percentages of 
T Regulatory and T helper 17 Cells in 
Chronic HIV-Infected Patients Carrying Anti- 
nuclear Antibodies”

อาจารย์ ดร. สิงห์คำา ธิมา นำาเสนอผลงาน ในหัวข้อ
เรื่อง “Development of curcumin-loaded 
polymeric micelles as nanocarrier system 
for leukemia-targeted therapy”
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คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ความร่วมมือด้าน Interprofessional Education 
(IPE) ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่
ชุมชน และการบริหารจัดการทั่วไป ระหว่าง 6 คณะ 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ 
เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง “การ
ดูแลผู้พิการในชุมชน” สาขากิจกรรมบำาบัด ณ ห้อง
ประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
แสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ  
กสินฤกษ์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
ประจำาปี 2559 สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2561 

แสดงความยินดีกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสินฤกษ์  
รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำาปี 2559 

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม IPE 
ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำาปี 
การศึกษา 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00 -16.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วย 
ศาสตราจาย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบริการวิชาการ และคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Association of 
Schools of Medical Technology Congress 2018 (AASMT 
2018) ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ Summit 
Parkview Hotel, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติ AASMT 2018 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร 
CMU-EdPEx ประจำาปีการศึกษา 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-181116160939.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเย่ียมชม
คณะฯ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
และ CMU Open House ครั้งที่ 5 เพื่อรับฟัง 
การแนะแนวการศึกษาต่อ เสริมสร้างประสบการณ์
ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความสนใจ ให้เกิด 
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 - 9 
พฤศจิกายน 2561 

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
และ CMU Open House ครั้งที่ 5
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คณาจารย์ นักกายภาพบำาบัด และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน การแข่งขันฟุตบอล
มหากุศล ให้แก่ทีมสิงห์ออลสตาร์ ทีม VIP คณะแพทยศาสตร์ ทีมผู้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์ และทีมนักกีฬา ในโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู...ผู้ไร้
ลมหายใจ” เพื่อระดมเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างอาคาร
สำาหรับจัดเก็บและรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ โดยทีมกายภาพบำาบัด ได้เตรียม
ความพร้อมยืดกล้ามเนื้อ พันเทป นวดเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ ฯลฯ ก่อนและหลัง
การแข่งขัน รวมถึงการรักษาระหว่างการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในทีมงานการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

“บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่
ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมปี
ที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 
เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนว
การศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ และบรรยาย
แนะนำาคณะฯ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน 
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบริการ 
วิชาการชุมชน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำาปี 2561 
โดยมี กิจกรรมแนะนำาการออกกำาลังกายที่เหมาะสม
สำาหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน และสำาหรับประชาชนทั่วไป  
จัดโดย หน่วยต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ณ โถงช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.

ภาควิชากายภาพบำาบัด ออกบริการวิชาการ
ชุมชน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำาปี 2561 
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) ร่วมกับ 
คณะเทคนิคการแพทย์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 
1,600,009.14 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างส้วม
ประจำาบ้านร่วมกับชุมชน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนพื้นที่อำาเภออมก๋อยและแม่แจ่ม ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน โดยมี นายจำาลอง เจริญวัฒนากุล ผู้แทนศิษย์เก่า และนายกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(กรุงเทพฯ) มอบเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็น
ประธานเปิด โครงการภาวะโลหิตจางและการ
ติดเชื้อปรสิตของเด็กนักเรียน อำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งได้ร ับทุนสนับสนุนจาก 
โครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จินตนา ยาโนละ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย 
ทีมคณะวิจัย และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ดำาเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านอูตูม 
ตำาบลนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561

รองอธิการบดี รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ
สร้างส้วมประจำาบ้าน ตามแนวพระราชดำาริ 

โครงการภาวะโลหิตจางและ 
การติดเชื้อปรสิตของเด็กนักเรียน 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม พร้อมด้วย 
นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัดและกายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ Prof.Hector Tsang, Head of Department 
of Rehabilitation Sciences ในโอกาสครบรอบ 
40 ปีการสถาปนาภาควิชา และร่วมงานประชุม
วิชาการและนำาเสนอผลงาน ในงาน 11th Pan 
Pacific Conference on Rehabilitation 
ณ Hong Kong Polytechnic University 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 17 - 18 
พฤศจิกายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงาน 
ในงาน 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy 
Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร 
ประจำาปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรของ
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้
แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 22 
ท่าน และมีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ดังนี้ รางวัลที่ 1 
จำานวน 500 บาท ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด รางวัลที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ นาย
ทศพล ชำานาญกิจ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รางวัลที่ 3 
จำานวน 200 บาท ได้แก่ อาจารย์ ดร.สิงห์คำา ธิมา ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) ผู้ที่มีวัน
คล้ายวันเกิดประจำาเดือนพฤศจิกายน ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาคฯ และคณาจารย์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University 
of Medical Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และมอบทุนการศึกษา จำานวน 500 USD เพื่อ
สนับสนุนการฝึกอบรมทางคลินิก ภายใต้โครงการความร่วมมือ 
มหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
2 ราย ได้แก่ Miss Kyawt Yee Mon Naing และ Miss Htet 
Ei Ei Win เพื่อมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ภาค
วิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 18 
พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มรรฆา 
นุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เพื่อขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย์ที่สนับสนุน 
บุคลากร และนักศึกษากายภาพบำาบัด ในการจัด
แข่งขันฟุตบอลมหากุศล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2561 ที ่ผ ่านมา ในโครงการ “บ้านหลังใหม่
อาจารย์ใหญ่ ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ” ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561

คณะแพทยศาสตร์ มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย ์
ในการสนับสนุนโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรม
วันลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561” เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน กิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย การทำาโคมพื้นเมือง การทำากระทงเล็กด้วยวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการตำาส้ม
ตำา และขับร้องเพลงลูกทุ่งจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้าน
หน้าอาคารเรียนและปฏิบติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
13.00 - 19.30 น.

สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอยกระทง 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน 
ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก จังหวัดลำาพูน 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี 
การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เอกซเรย์
ปอด ให้บริการการตรวจคัดกรองและให้แนะนำา
ด้านสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและด้านสุขภาพจิต 
ให้บริการตรวจและให้คำาปรึกษาออกกำาลังกาย
ด้วยแผ่นยางยืด Theraband exercise, chest 
mobilization exercise ปรึกษาปัญหาปวดหลัง 
ปวดเข่า ปัสสาวะเล็ด ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก 
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2561
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แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม 2 days lab tour เพื่อนำา
นักศึกษาจากหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยา ด้าน
สัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด ประจำาปีการศึกษา 2561 
เข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาในโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์  และ 
โรงพยาบาลสันป่าตอง ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายใน
การส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง เมื่อวันที่  
26 - 27 พฤศจิกายน 2561 

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์

จัดกิจกรรม 2 days lab tour
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ ร่วมพิธีเปิดอาคาร
ปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร
ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิด 
อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสร้ าง เสริมความสุขและสุขภาวะ 
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมการทำาขนมเบเกอรี่ 
ประกอบด้วยคัพเค้ก บาร์ธัญพืช ภายใต้โครงการเทคนิค
การแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์สุพจน์ เอื้อภิสิทธิ์วงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ 
OTTC ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น (อาคารศูนย์บริการฯ) เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 

กิจกรรมสร้างสุขบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง  
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในหัวข้อ 
เรื่อง “Cytotoxic effects of co-treatment of 
doxorubicin-curcumin and idarubicin- 
curcumin on KG1a and EoL-1 leukemic cell 
lines” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 
International Symposium of Cancer and  
Inflammation & The 2nd Annual Meeting of 
the Section of Tumor Pharmacology ณ The 
Southwest Medical University, Luzhou, Sichuan 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 2 - 5 พฤศจิกายน 
2561
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CONGRATULATIONS

นายวรพงศ์ เขาดี  
นักศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในหัวข้อ
เรื่อง “Knockout of glucosidase II beta subunit 
inhibits growth and metastatic potential of 
non-small cell lung carcinoma cell lines”  ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International 
Symposium of Cancer and Inflammation & 
The 2nd Annual Meeting of the Section of Tu-
mor Pharmacology ณ The Southwest Medical 
University, Luzhou, Sichuan สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561
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CONGRATULATIONS

นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลการนำาเสนอ Oral Presentation Award 
for geriatric rehabilitation theme (bronze) ใน
หัวข้อเร่ือง Physiological Factors Associated 
with Fall Risk in Individuals with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ และ 
Assist. Prof. Dr. Shirley Ngai ท่ีปรึกษาร่วม ในงาน 
the 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation 
(PPCR) ณ the Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2561
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CONGRATULATIONS

นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม 
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลการนำาเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื ่อง 
Validity and Reliability of the Pediatric 
Voice Handicap Index: Thai Version โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิการ ์
สันสุวรรณ ที่ปรึกษาร่วม ในงาน the 11th Pan 
Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR) 
ณ the Hong Kong Polytechnic University, 
Hong Kong เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 12/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม “วันผู้บริหารพบบุคลากร ประจำาปี พ.ศ.2561  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ภาพรวมความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.17  และภาพรวม
ประสิทธิผลการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.06 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 1.2 รับทราบ   สรุปผลการสำารวจความคิดเห็นบุคลากร เรื่อง การบริหารงานของคณะเทคนิค 
การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2561 ภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม สิ่งอำานวยความ
สะดวก และบรรยกาศการทำางาน ค่าเฉลี่ย 3.69 และภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
สารสนเทศคณะฯ  ค่าเฉลี่ย 3.54 จากคะแนนเต็ม 5.00

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2562 และ 
Business continuing Plan
 2.2 เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำาปี การอนุรักษ์พลังงานและมาตราการประหยัดพลังงาน 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2562
 2.3 เห็นชอบ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์อนุรักษ์พลังงาน




