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คณะเทคนิคการแพทย์ โดยหน่วยวิจัยพฤฒาวิทยาและ 
สุขภาพผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ Dr.Yuu Kumme อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำาบัด จาก Akita University 
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องโปรแกรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่พัฒนาข้ึน
จากงานวิจัยของ Akita University และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์หทัยชนก 
อภิโกมลกร ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561  

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Dr.Yuu Kumme อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกิจกรรมบำาบัด จาก Akita University 
ประเทศญี่ปุ่น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วยคุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำาบุญวันคล้าย
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครบรอบ 46 ปี ณ ห้องโถงหน้าสำานักงาน
คณบดี ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
เวลา 08.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจำาปี 2561 (ครอบรอบ 54 ปี) และร่วม
งาน Grand Opening Herbal and Holistic 
Medicine ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในโอกาส
ครอบรอบ 46 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้า
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาทีมนักศึกษารังสี 
เทคนิคชัน้ปทีี ่4 เขา้รว่มงาน “BDMS RT; 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 BDMS RT ; CTT Career Day ครั้งที่ 4

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมวิชาชีพของโรง
พยาบาลในเครือข่าย BDMS ภาควิชาฯ จึง
ส่งตัวแทนนักศึกษาและหัวข้อวิจัยเข้าร่วม
การนำาเสนอผลงานในครั้งนี้ 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

นักศึกษากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมออกกำาลังกายให้แก่สมาชิกผู้พิการ
บ้านทองอยู่ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เนื่องในวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีการออกกำาลังกาย 
กิจกรรมสันทนาการ และบริการตรวจรักษาทางกายภาพ 
บำาบัดแก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้พิการในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ
นิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ มูลนิธินิธิสิริ 
วัฒนาเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 
09.30 - 11.30 น.

นักศึกษากายภาพบำาบัด จัดกิจกรรมออกกำาลังกาย 
ณ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เนื่องในวันพระราช

สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัล 
ครุฑทองคำา ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 วันที่ 16  - 22 เมษายน 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรียน และ
อาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำานวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯ และรับฟัง 
การแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ ์
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา
Strong Academy เชียงใหม่
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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 พร้อมเข้ารับมอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ (ครุฑทองคำา) 
ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2560 ณ ภาค
วิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำาประกอบ รักษาการ 
แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
ในโอกาสมาพบปะเย่ียมเยือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และร่วมหารือแนวทางการรับนักศึกษา การปฏิรูป
หลักสูตร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 
13.30 – 16.00 น. 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ด้านนโยบายทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด
และกิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในหัวข้อ 
“เตรียมความพร้อมทุกวัยสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่
ที่มั่นคง” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
10 เมษายน 2561 
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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 เป็นเจ้า
ภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากรที่
มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน 2561 ภายใต้โครงการ 
เทคนิคการแพทย์สร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน 
และกล่าวอวยพรวันเกิด ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 
12.00 - 13.00 น. 

กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากรประจำา
เดือนเมษายน 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
กิจกรรมเรียนรู้กับชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
กระบวนวิชา 515202 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
สุขภาพและภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจัดให้
มีการสอบถามปัญหาสุขภาพ การวัดฝุ่นในอากาศ และ 
วัดปริมาณรังสีในธรรมชาติ ณ หมู่บ้านศรีบัวบาน อ.เมือง 
จ.ลำาพูน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรมเรียนรู้กับชุมชน
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ 
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโครงการมหกรรมเปิดโลกสัญจร เพื่อเข้าเยี่ยมชม 
คณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พบประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ
เทคนิคการแพทย์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักเรียนจากโครงการ
มหกรรมเปิดโลกสัญจร จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 18
วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 
1 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ 
ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละภาควิชา ให้การ
ต้อนรับและแนะนำาสาขาวิชาให้กับผู้ปกครอง 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
ผู้ปกครอง และนักเรียนในการ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
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โครงการช้างบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย ์
ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าโครงการช้าง
บำาบัดและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการช้าง
บำาบัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช 

ครั้งที่ 20 ให้แก่ผู้ปกครองและเด็ก ณ โรงเรียนควาญช้าง ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์  สถาบันคชบาล 
แห่งชาติ อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน  และ 5 - 8 เมษายน 2561 โดย
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ และมูลนิธิSCG (ซีเมนต์ไทย) 
ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสช้างไทยและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ 
อาทิ ให้อาหารช้าง ฝึกขึ้นลงช้างจำาลอง ขี่ช้าง อาบน้ำาช้าง ศิลปะช้าง เล่นเกมกับช้าง เป็นต้น

โครงการช้างบำาบัดเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 20 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 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



16

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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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ คำาสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0934/2561  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำานวยการ
ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์์ 
 1.2 รับทราบ ผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเมื่อแรกเข้าเรียน (CMU-ePro) และ
ก่อนสำาเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ของนักศึกษา รหัส 57
 1.3 รับทราบ สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยมของนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์  จากโครงการมัชฌิมนิเทศ ประจำาปีการศึกษา 2560  จำานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
235 ราย ภาพรวมนักศึกษามีความรู้และเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และค่านิยมคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 93.10 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 2                
(วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) โดยมีข้อแก้ไข
 2.2 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจำาปีงบประมาณ 
 2561 ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)




