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แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง
เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 
กันยายน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ มอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้เข้าอมรม รุ่นที่ 1 ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลนิกิ ภาควชิาเทคนคิการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  

หลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา 

เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 1

นางสาวดวงหทัย ปสันตา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล 
outstanding oral award เรื่อง Effect of muscle fiber 
orientation to main magnetic field on muscle 
metabolite profiles โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 
โกทันย์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และ นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย 
ได้รับรางวัลที่ 1st place of oral presentation 
competition เรื่อง Correspondence between  
¹H MRS and brain volumes in Thai HIV-infected 
ndividuals โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน The 12th International 
Symposium of Medical Imaging and Radiological 
Science ระหว่างว ันที ่  29 - 30 ก ันยายน 2560 
ณ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน

ภาควิชารังสีเทคนิค คว้า 2 รางวัล ในงาน The 12th International Symposium 
of Medical Imaging and Radiological Science ณ ประเทศไต้หวัน

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 42 วันที่ 16  - 22 ตุลาคม 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 43 วันที่ 23  - 29 ตุลาคม 2560
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากร
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี อวยพรและมอบของที่ระลึก ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. 

กิจกรรมอวยพรวันเกิด 
เดือนตุลาคม ประจำาปี 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะ
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 
ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”
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คณะเทคนิคการแพทย์  ให้การต้อนรับนักเรียน จาก
โรงเรียนกวดวิชา STRONG ACADEMY สาขาเชียงใหม่ 
เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื ่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความสนใจ 
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 
2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คุณชมภูนุท 
กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ ร่วมงานวันคล้าย 
วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 
ปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ 
ทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันพุธที่ 11 
ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียน
จากโรงเรียนกวดวิชา STRONG ACADEMY

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 50 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธานเปิดงาน 
“วันผู้บริหารพบบุคลากร ประจำาปี 2560” โดยรายงานผลการ
ดำาเนินงานปีงบประมาณ 2560 และแจ้งนโยบาย แผนปฏิบัติการ
ประจำาปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังข้อ 
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ร่วมตอบแบบ
ประเมินผู้บริหาร ทั้งนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่เพื่อแสดงความ
ขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ  ในโอกาสที่บริจาค
เงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ จำานวน  1,000,000 บาท เนื่องใน 
งานลูกช้างคืนถิ่นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ 
ห้องประชุม ศาตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 
12 อาคาร 12 ชั้น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

วันผู้บริหารพบบุคลากร ประจำาปี 2560
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คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์  วางพวงหรีดและ 
ร่วมเคารพศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย ผู ้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย ์
วางพวงหรีดและร่วมเคารพศพ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำาหนดการสวดอภิธรรม 
และฌาปนกิจศพ  เมื่อวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 
ณ วัดพระนอนขอนตาลศักด์ิสิทธ์ิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต จัดโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 
13 ตุลาคม 2560 

พิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
โครงการชี้แจงการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำาบัด
สำาหรับอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทาง
คลินิก เนื่องจากนักศึกษาสาขากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 4 
ออกฝึกปฏิบัติการทางคลินิกกิจกรรมบำาบัดตามสถาน
พยาบาลต่างๆ ทางภาควิชาจึงเล็งเห็นความสำาคัญ
ในการชี้แจงแนวทางการควบคุมดูแล ข้อมูลการจัด
เตรียมแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการ 
ฝึกปฏิบัติทางคลินิกให้แก่อาจารย์พิเศษผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติทางคลินิก เพื่อให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างสภาบันผู้ผลิตและสถานที่ให้การศึกษาทาง
คลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 
ชั้น เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้ง คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิค 
การแพทย์ ร่วมในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารีย์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมในพิธี
เป็นจำานวนมาก ณ วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวัน
เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมในพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560

โครงการชี้แจงการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำาบัด 
สำาหรับอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติว ัฒนเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนคณะฯ พร้อมด้วย 
นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าร่วมวาง 
ดอกไม้จันทน์ ยังพระเมรุมาศจำาลอง ในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ พระเมรุมาศจำาลอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2560

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และงานการเงินการคลัง
และพัสดุ สำานักงานคณะฯ จัดอบรม “การบริหารงบประมาณ
สำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” แก่อาจารย์และ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยากรโดย คุณธรรมนูญ 
น่วมอนงค์ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยาย เรื่อง “การบังคับใช้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับงานวิจัย” และวิทยากรโดย 
คุณวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ บรรยายเร่ือง “การดำาเนินงานด้านพัสดุภาครัฐ สำาหรับ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์” ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียน 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์  
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. 

การอบรมการบริหารงบประมาณสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย
ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 12/2560 และครั้งที่ 13/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ รายงานผลการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ในรอบ 3 ปี (1 กันยายน 
2557- 31 สิงหาคม 2560) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร

 2.1  เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
(รอบ 12 เดือน) โดยมีข้อแก้ไข
        2.2  เห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.3   เห็นชอบ คำาขออัตรากำาลังพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบ 
ประมาณ 2561 - 2564






