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ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 
วันที่ 19  - 25 กุมภาพันธ์ 2561

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียน 
ขอทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมอย่างบูรณาการ

สหสาขาให้ประสบความสำาเร็จ”
โดย Prof.Dr.Srijit Das

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 
Prof.Dr.Srijit Das Professor in Medicine, School 
of Health Sciences, Universiti Kebangsaan 
จากประเทศมาเลเซีย ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัยเชิงนวัตกรรม
อย่างบูรณาการสหสาขาให้ประสบความสำาเร็จ” 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.45 - 15.00 น. 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง 
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใตัหัวข้อ Advanced Integrative 
Health Care for Optimal Health and 
Healing โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย 
เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม
วิชาการประกอบด้วย การอบรบของสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรม
บำาบัด กายภาพบำาบัด และการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย  เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ 
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตรวจ
วินิจฉัย การตรวจประเมินและการรักษา
ผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำาไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแล
สุขภาพประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอันจะนำาไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ 
การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา พร้อมด้วยการสนับสนุน
อุปกรณ์อ่างน้ำาเย็น ในงาน CMU Marathon 2018 จัดโดย 
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ 
ได้เดินทางไปร่วมงานกายภาพบำาบัดสัมพันธ์คร้ังท่ี 25 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเป็น
อั นหนึ่ ง อั น เ ดี ย ว กันระหว่ า งนิ สิ ตนั กศึ กษา
กายภาพบำาบัดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ
เสริมสร้างความรู้ต่างๆ ทางด้านวิชาชีพกายภาพ 
บำาบัดและการดำาเนินงานของสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
กายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย (สนกท.) รวมทั้ง 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการทำางาน 
กายภาพบำาบัดในรูปแบบต่างๆ ณ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2561 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมให้การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา

ในงาน CMU Marathon 2018

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชกายภาพบำาบัด
ร่วมงานกายภาพบำาบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการศึกษาดูงาน
และสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Medical Technology, Mandalay และ 
University of Medical Technology, Yangon เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างสถาบัน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 
2561

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ 
เดินทางศึกษาดูงาน

ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
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กีฬาเทคนิคการแพทย์
สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

“จ๊างน้อยเกมส์”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “จ๊างน้อยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลาง มช. จัดขึ้น 
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์/ 

สหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงพิธีเปิดจัดข้ึน เม่ือวันเสาร์ท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
ประธานเปิดงาน ณ Hall 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “จ๊างน้อยเกมส์” คลิก

https://www.facebook.com/ChangNoiGames/posts/10155953927834003
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับโครงการ 
PHPT ให้การต้อนรับคุณ Christelle Boulanger 
จากองค์กร Expertise France ประเทศฝรั่งเศส และ
คุณ Eric Fleutelot, Regional Counsellor in 
Global Health จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจำาประเทศไทย ในโอกาสมาเยือนและเยี่ยมชม 
ร่วมปรึกษาในโครงการวิจัย “นับหนึ่ง” ณ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในการ 
ประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 
ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ โดยมี คุณดนิตา 
ไชยเศรษฐ และคุณศุภกิจ กิติเป็ง ในนามตัวแทนคณะ
เทคนิคการแพทย์ ขึ ้นรับรางวัลชมเชย ในที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง
ประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
ประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 52

องค์กร Expertise France และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม
โครงการวิจัย “นับหนึ่ง” คณะเทคนิคการแพทย์
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นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั ้นปีที ่ 4 ใน
กระบวนวิชา 510408 เทคนิคการแพทย์ชุมชน ร่วมกับ 
รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำาพูน 
ในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสาร
เคมีกำาจัดศัตรูพืชโดยกระดาษทดสอบโคลีนเอส
เตอเรส ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านทุ่งยาว หมู่บ้าน
ทุ่งยาวเหนือ และหมู่บ้านป่าป๋วย ภายใต้โครงการ 
“สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
สู่วิถีชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” และมีการรรยาย
ให้ความรู้เรื่อง “สถานการณ์โทษและวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชน บ้านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำาพูน 
โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 
Interprofessional Education (IPE) ด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
และการบริหารจัดการทั่วไป ระหว่าง 6 คณะ
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะ
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าร่วมวิเคราะห์ กรณีศึกษา เรื่องผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และมีอาการ
แพ้สารทึบรังสี ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
24 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม IPE 
ระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการ “สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร 
ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
สู่วิถีชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากรท่ีมีวันคล้าย 
วันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้โครงการเทคนิค 
การแพทย์สร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยมี ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธานและ
กล่าวอวยพรวันเกิด ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ช้ัน 2 อาคารเรียน 
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น. 

กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากร
ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีพร้อมด้วย
ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำาภาคกิจกรรมบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ นักศึกษาจาก School of Health & Welfare, 
JÖNKÖPING UNIVERSITY ประเทศสวีเดน ในโอกาส
เดินทางมาฝึกปฏิบัติทางคลินิกภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 - วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 
อาคาร 12 ชั้น เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น.

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดโครงการสัมมนา
เพือ่พัฒนางานวจัิยฯ ประจำาปงีบประมาณ 2561 
ในหัวข้อ “การใช้สถิติขั ้นสูงในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัตร 
เขื่อนแก้ว นักวิจัยอิสระ (ผู้พัฒนาโปรแกรม 
Thai Analysis Research Program: TARP 
ภายใต้การสนับสนุนจาก STEP อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ชั้น 10 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 9.00 - 16.00 น.

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยฯ
ประจำาปีงบประมาณ 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
นักศึกษาจาก School of Health & Welfare,  

JÖNKÖPING UNIVERSITY 
ประเทศสวีเดน
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินการจัดเยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย ์
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 - 10 
พฤศจิกายน 2560 จำานวนนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะฯ 423 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในการแนะนำาคณะฯ ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.2	 รับทราบ	สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดโครงการสอนเสริม	 206101	แคลคูลัสสำาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	1	ก่อนสอบปลายภาค	ประจำาภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2560	เมื่อวันที่	22	-	24	พฤศจิกายน	
2560	จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	175	คน	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ภาพรวม
อยู่ในระดับดี	ค่าเฉลี่ย	4.47	จากคะแนนเต็ม	5
	 1.3	รับทราบ	รายงานสรุปแบบสอบถามบัณฑิต	คณะเทคนิคการแพทย์	รุ่นท่ี	52	โดยมีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ	คำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	ประจำาปีงบประมาณ	2561	(เพิ่มเติม
ระหว่างปี)
	 2.2	รับทราบ	และเห็นชอบ	รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำาปี 
งบประมาณ	2560	ไตรมาสที่	1	(1	ตุลาคม	-	31	ธันวาคม	2560)	


