


1

ข่าวกิจกรรม

ACTIVITY 
NEWS



2

คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ 
กับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการในนามของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 11 
มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศกาล
ให้ความรู้ของแต่ละคณะ และกิจกรรมให้บริการ
ทางด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาจาก
แต่ละคณะฯ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความ
เหมาะสม ตลอดระยะเวลาทั้ง 13 วัน ณ บริเวณ
หลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมจัดนิทรรศการ ณ งานฤดูหนาว 

ประจำาปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ตำาบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ องค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่ก ๊า ก ับ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
และการบริการสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มี
การสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อเป็นการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพประชาชน
ในท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาและ 
จิตบริการให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
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ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล อาจารย์
ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรงานแนะแนว
อาชีพ ในกิจกรรม Career Shopping Day ปีการศึกษา 
2563 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว
ห้องเทคนิคการแพทย์ประมาณ 90 คน เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร ศูนย์
ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ โดยมี นายไพรัตน์ 
ทับประเสิรฐ ผู้อำานวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมเป็นวิทยากรงานแนะแนวอาชีพ 

ในงาน Career Shopping Day

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
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คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม 
โครงการกายภาพบำาบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 
(Physical Therapy Students Camp 27th) 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วม 
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ 
ก ระชั บคว ามสั มพั น ธ์ ข อ งนิ สิ ตนั ก ศึ กษา
กายภาพบำาบัด และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ 
เร่ือง ทางกายภาพบำาบัดท่ีน่าสนใจ รวมถึงการตอบ 
คำาถามเก่ียวกับวิชาชีพ วิทยากรจากสภากายภาพ 
บำาบัดและสมาคมกายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันท่ี 
18 - 19 มกราคม 2563 

คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำาบัด 
เข้าร่วมโครงการกายภาพบำาบัดสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 27 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณบดีและคณาจารย์
จากคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเดินทางมา
เยี่ยมชมภาควิชาฯ ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2563

คณบดี ให้การต้อนรับคณบดีและคณาจารย์
จากคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต 



5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big 
Cleaning Day” ประจำาปี 2563 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นสถานที่ศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา 
มีความสุขในการทำางานและศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 2 ตกแต่งต้นไม้ สวน
หย่อม บริเวณหน้าอาคาร 2 และล้างทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 และพื้นที่โดยรอบ
อาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม 
“Big Cleaning Day” ประจำาปี 2563
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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

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาัลยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ จาก  
College of Allied Medical Professions, Angeles 
University Foundation, Philippines ซึ่งมี 
กำาหนดเดินทางมาฝึกปฏิบัติทางคลินิก เพื่อเข้า 
สังเกตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกระบวนวิชา 513343 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเข้าดูงานการให้บริการทาง 
กิจกรรมบำาบัด ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นหน่วยงาน 
เครือข่ายการทำางานร่วมกับภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก 
Angeles University Foundation 

ประเทศฟิลิปปินส์

คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การรักษาทาง
กายภาพบำาบัดแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 
“47th The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563

คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำาบัด 
ให้การรักษาแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
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ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย ์
จัดกิจกรรม AMS Library Day 
Season 5

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม AMS 
Library Day Season 5 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้เกียรติมอบรางวัล 
AMS Library Lover 2020 ทั้งนี้ ภายในงาน 
มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า Easy 
cookie D.I.Y. กระถางต้นไม้ และ กิจกรรม Check 
Point AMS Library Service พร้อมรับของที่ระลึก 
และกิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ ณ ห้องสมุด
คณะเทคนิคการแพทย์ อาคาร 3 คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ น.สพ.ม.ล. 
พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลโรงช้างต้นสวนจิตรลดา น.สพ.ทวีโภค 
อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ในการประชุมร่วมกับ
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำาขาเทียมให้กับลูกช้างป่า 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันคชบาล
แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

การประชุมกลุ่มผู้จัดทำาขาเทียมช้างระหว่างสถาบัน 
คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ 

คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
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งานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จัดงานเล้ียงรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
และฝึกซ้อมบัณฑิต เพื ่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ปีการศึกษา 2562 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งคณาจารย์ ให้การ
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ่
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย พร้อม
ด้วยเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธี
ทำาบุญทางศาสนาและการมอบรางวัลช้างทองคำา โล่
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
แบบอิสระดีเด่น/ดีมาก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทำาคุณประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ 
ร่วมรับเกียรติบัตรที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระหัวหน้า
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี ่ และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต ได้รับเกียรติบัตร
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาที่ได้รางวัลปริญญานิพนธ์ 
ดีเด่น/ดีมาก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติ
มอบเกียรติบัตร ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 2211042 ในโอกาสรับโล่ประกาศ
เกียรติคุณเป็น นักศึกษาเก่าดี เด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สาขาบริหารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 2611041 ในโอกาสรับโล่ประกาศ
เกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สาขาบริการสังคม

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2563

            พิธีประกาศเกียรติคุณ และ 
งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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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

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Lunch Seminar ใน
หัวข้อเรื่อง “การประกันคุณภาพ” วิทยากรโดย 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำา 
กรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมภาควิชารังสี
เทคนิค ชั้น 2 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัด Lunch Seminar 
ในหัวข้อเรื่อง “การประกันคุณภาพ”

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดกิจกรรม กายภาพบำาบัดห่วงใย ให้ประชากร
สูงวัยห่างไกลจากล้ม “Far From Falls 2020” เนื่องใน
วันกายภาพบำาบัดแห่งชาติ ประจำาปี 2563 โดยมี กิจกรรม
การตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย การประเมิน คัดกรอง
ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุและแนะนำาการ 
ออกกำาลังกายอย่างถูกวิธีแก่ผู้เข้าร่วม ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2563

กายภาพบำาบัดห่วงใย ให้ประชากรสูงวัย 
ห่างไกลจากล้ม “Far From Falls 2020” 

เนื่องในวันกายภาพบำาบัดแห่งชาต ิ
ประจำาปี 2563
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รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ
ชาวต่างประเทศและผู้ประสานงาน ในโอกาสมา 
ประชุมการจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ัน Intensive  
course in clinical microbiology (Bacteria) 
สำาหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 
09.00 - 12.00 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาคันตุกะต่างชาติ ในการอบรม 
Intensive course in clinical 

microbiology

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด MT Lunch Seminar 
ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Emergency 
Lecture: 2019 novel coronavirus วิทยากรโดย 
อาจารย์ พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด สังกัดหน่วยวิชาโรค 
ติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
จัด MT Lunch Seminar เรื่อง Emergency 

Lecture: 2019 novel coronavirus 
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทบาทระดับเซลล์ของ Glucosidase II Beta 
Sub-Unit ต่อพฤติกรรมการเจริญการตายอย่างมีแบบแผนของเซลล์และความไวต่อยาเคมีบำาบัดในเซลล์ 
มะเร็งปอดชนิดคาร์ซิโนมา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก งานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

นายวรพงศ์ เขาด ี
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ กำาหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต การฝึกซ้อมบัณฑิต และรับขวัญบัณฑิตคณะ
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ปีการศึกษา 2562 
 1.2 รับทราบ กำาหนดการสอบสัมภาษณ์ และจำานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อ 
เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1)

  2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการดำาเนินงานตัวช้ีวัดคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาสที่ 1
 2.2 เห็นชอบ  รายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 


