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พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือใน 
การพัฒนากำาลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการ
พัฒนากำาลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลิตนักรังสี
เทคนิค รวมปีละ 50 คน โดยมีเงื่อนไขหลังจบ 
การศึกษา จะต้องกลับไปทำางานที่บ้านเกิดตาม
ระยะเวลาที่กำาหนด และระหว่างการเรียนจะได้
รับทุนการศึกษา 30,000 บาท/คน/ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 
1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำานักงานกระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปิดเผยว่า นักรังสีเทคนิค เป็นผู้ที่
มีความสำาคัญต่อระบบสาธารณสุข ในด้านการ
วินิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองมือด้านรังสีวิทยา เช่น เคร่ือง 
ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 
การใช้เครื่องฉายรังสีสำาหรับการรักษามะเร็ง 
เป็นต้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบโรค
ศิลปะของสำานักสถานพยาบาล กำาหนดให้ผู้ใช้
เครื่องมือทางรังสีวิทยา ต้องเป็นผู้ที ่มีวิชาชีพ
เกี่ยวข้องกับทางรังสี และควบคุมความปลอดภัย
ของเครื่องมือทางรังสี ผู้ที่จะควบคุมต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยรังสี 
ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ

ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานรังสีเทคนิคต้องมีผู้
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ส่งผลให้เป็นหนึ่งใน
วิชาชีพที่ขาดแคลนบุคลากร ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559) กระทรวงสาธารณสุข มี
นักรังสีเทคนิคทั้งสิ้น 1,771 คน ต้องการเพิ่มอีก 
1,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบขั้นต่ำา 2,700 
คน โดยโรงพยาบาลที่ไม่มีนักรังสีเทคนิค จำานวน 
193 แห่ง เป็นปัญหาต่อการให้บริการในระบบ
สุขภาพ

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา ประมาณ 10 สถาบัน 
ผลิตนักรังสีเทคนิคปีละ 200 คนต่อปี โดยส่วน
ใหญ่เมื่อสำาเร็จการศึกษาจะเลือกทำางานในสถาน
พยาบาลเอกชน ในเบ้ืองต้นกระทรวงสาธารณสุขได้
มีการแก้ไขปัญหา โดยจัดสรรตำาแหน่งข้าราชการ 
20 ตำาแหน่ง และพนักงานราชการ 155 ตำาแหน่ง
รองรับ ขณะนี้กำาลังรอบรรจุในส่วนของพนักงาน
ราชการ สำาหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ 
จะสามารถผลิตบุคลากรสาขานักรังสีเทคนิค
เข้ามาเติมเต็มในระบบสุขภาพ ปีละ 50 คน
เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยมาตรฐาน
วิชาการและบริการในระดับสากล

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 39 วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ” 
เพื่อตระหนักถึงความสำาคัญของโรคเมลิออยด์ในขณะ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
และร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
เมลิออยด์ในเขตภาคเหนือ โดยมี อาจารย์ ดร.ชญาดา 
สิทธิเดช ธารินเจริญ, อาจารย์ ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์, 
ทนพญ.รัชฎาพร อุดปวน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการ
อบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2560 ณ แขนงวิชาจุลชวีวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ อาจารย์ภาควิชา 
กจิกรรมบำาบดั จัดอบรม “การใชร้ะบบฐานข้อมลูอปุกรณ ์
ช่วยในชุมชน”  ภายใต้โครงการ “การบรูณาการระบบ
สุขภาพชุมชนสู่การให้บริการทางสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและเด็ก” เพื่อเป็นการสนับสนุน อำานวยความ
สะดวก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบสุขภาพของเครือข่ายภาค
สาธารณสุข และภาคปกครองในชุมชน เพื่อเข้า
สู่สังคมยุค Thailand 4.0 รองรับการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
สื่อเทคโนโลยีดิจิตัลสุขภาพ โดยมีแกนนำาทาง
สุขภาพชุมชนเข้าร่วมจำานวนทั้งสิ ้น 75 คน 
ณ ห้องประชุมปารีส ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว 
เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

การอบรมเรื่อง “ การใช้ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ช่วยในชุมชน”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรค 
เมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติติการ”



ภาควิชากายภาพบำาบัดจัดงาน
มุทิตาจิต “ประภาสสว่างกลาง
ดวงใจ ร้อยสายใยกายภาพฯ มช.”

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “ประภาส
สว่างกลางดวงใจ ร้อยสายใยกายภาพฯ มช.” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน บรรยากาศ
ภายในงานอบอวลไปด้วยความรัก และเคารพต่อผู้เกษียณ นอกจากนั้น
มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัด
น้ำาบ่อหลวง การแสดงโดยนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ และกีฬา
สานสัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น – 15.00 น. 
ณ โรงเรียนวัดน้ำาบ่อหลวง ต.น้ำาบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานลูกช้างคืนถ่ิน “Welcome Back Home AMS Anniversary 10-20-30-
40-50” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การ
ต้อนรับ ภายในงานศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตคารวะอาจารย์อาวุโสของทุกสาขาวิชา และร้องเพลง 
ดินแดนน้ำาเงิน เพื่อแสดงพลังสีน้ำาเงินร่วมกัน ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ช้ัน 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน  
เม่ือวันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2560

ลูกช้างคืนถิ่น “Welcome Back Home AMS Anniversary 10-20-30-40-50”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจากศิษย์เก่ารหัส 20 (MT 13) 
เป็นจำานวนเงิน 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้รหัส 20-30-40-50 ได้มอบเงิน
พัฒนาคณะฯ รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,627,499 บาท ในงาน
ลูกช้างคืนถิ่น  “Welcome Back Home AMS Anniversary 
10-20-30-40-50”  นอกจากนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ามอบเงินให้
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นจำานวนเงิน 42,500 
บาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 
8 กันยายน 2560

ศิษย์เก่ารหัส 20-30-40-50 มอบเงินพัฒนาคณะ
ในงานลูกช้างคืนถิ่น

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 38 วันที่ 18 - 24  กันยายน 2560



ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม ่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ประจำาปีการศึกษา 2560
“ ”



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตย
ฮอย...องค์พระป๋ารมี” ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวม
พลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ประตูหน้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร



งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุงานประจำาปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
ประจำาที่เกษียณอายุงานประจำาปี 2560 โดย
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ 
ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
อำานาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเชิดชู
เกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศ
ตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความ
มานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่น
สรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดมา โดยในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มี
ผู้เกษียณอายุราชการ จำานวน 6 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทอง
สุนันท์, อาจารย์ ดร.วินิจ ช้อยประเสริฐ, 
นางดาราณี สาสัตย์, นางบุษบา พรรณรังษี,  
นางอัจฉราพรรณ กัลยาศรี และนายสุรเดช 
สารปิมปา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย
ความสัมพันธ์ ณ วันเกษียณ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต
แด่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำาปี 2560 โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี คณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึง
คุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 
เป็นจำานวนมาก อาทิ อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณ
ทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆ มา ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดง 
ขับซอเชิดชูเกียรติ จากโรงเรียนวัดน้ำาบ่อหลวง และการแสดงจากบุคลากรจากหน่วย
งานต่างๆ ภายในคณะฯ  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 
15.30 น.

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย
ความสัมพันธ์ ณ วันเกษียณ



ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน 
“จากใจ...ส่งถึงใจ...ถักทอเป็นสายใยสายสัมพันธ์อัน
มั่นคง” ในโอกาสเกษียณอายุงานแด่ คุณดาราณี 
สาสัตย์ นักอาชีวบำาบัดชำานาญการพิเศษ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาค
กิจกรรมบำาบัดเป็นประธาน บรรยายภายในงานเต็มไป 
ด้วยความอบอุ ่น ณ The Garden เช ียงใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับ
บุคลากรท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2560 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี อวยพรและมอบของที ่ระลึก ใน 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 
13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกันยายน

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดงาน
จากใจ...ส่งถึงใจ... ถักทอเป็น
สายใยสายสัมพันธ์อันมั่นคง



กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ
(Quality Day) ครั้งที่ 4

สำานักงานและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ ก ร รมวั นมหกร รม คุณภาพ 
(Quality Day) ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที ่
21 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก การจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
การจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายใน
คณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
ประธานการจัดกิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ
ในวันดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน 
และองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.สุพล อนันตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิริวดี ชมเดช  คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่บุคลากร

นอกจากการบรรยายให้ความรู้ ยังมีกิจกรรม
การนำาเสนอผลงานในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของงานประจำาที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
นวัตกรรม โดยแบ่งเป็นการแสดงโปสเตอร์ผลงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพพร้อมนำาเสนอผลงาน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1 .รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมของการแสดง
โปสเตอร์ผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานโดยไม่ประกวด
- โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ลำาดับที่ 1 ได้แก่ โครงการ 
“การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ : Line@” โดย 
หน่วยการตลาดและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก
- โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ลำาดับที่ 2 ได้แก่ โครงการ 
“การพัฒนาระบบรายงานยอดเงินบริจาค” โดย 
งานการเงินการคลังและพัสดุ

2.รางวัลการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพ 
พร้อมนำาเสนอผลงานด้วยวาจา
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “การตลาดบนสื่อ 
สังคมออนไลน์ : Line@” โดย หน่วยการตลาดและ 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก                 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการ 
“การพัฒนาระบบการเบิกจ่าย และจัดซื้อพัสดุ
ประจำาเดือน โดย สำานักงานศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ 
“การลด Turnaround time และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจวิเคราะห์
ธาลัสซีเมียตามแนวคิด ECRS” โดย หน่วยบริการ
ธาลัสซีเมีย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2560 เพื่อ
น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่
รางวัล และการแสดงปาฐกถา เรื่อง สมเด็จพระราชบิดากับการแพทย์ที่เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2559

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2560



คณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมวิ่งมหากุศลมหิดล

ประจำาปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
พร้อมด้วยผู ้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิค 
การแพทย์ เข้าร่วมวิ่งมหากุศลมหิดล ประจำาปี 
2560 โดยรายได้จากการบริจาคร่วมวิ่งในครั้งนี้ 
นำาเข้าสมทบทุนช่วยเหลือผู ้ป่วยยากไร้ ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 
24 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ เรื่อง “การจัดทำา
แผนพัฒนาบุคลากรสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์” เพื่อจัดทำา 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์อัตรากำาลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ประเด็น
ปัญหาที่เกิดจากการทำางาน และร่วมกันจัดทำาแผนบุคคลากร 
ประจำาปี 2561 โดยมี คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ 
คณะฯ กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยาย
เรื ่อง “การจัดระบบรวบรวมผลการดำาเนินงานตามผลลัพธ ์
หมวด 7 EdPEx” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ สวนทวีชล 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

การจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรสำานักงาน
คณะเทคนิคการแพทย์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 40 วันที่ 2 - 8  ตุลาคม 2560



ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการ “สุขเกษมก่อนเกษียณ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธาน โครงการคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจำาปี 
การตรวจมะเร็งเต้านมและการตรวจมวลกระดูก สำาหรับคนวัยเกษียณ นอกจากน้ันยังมีการ
สอนการออกกำาลังกายในน้ำา จากนักกายภาพบำาบัด รวมถึงได้ลองใช้บริการทางธาราบำาบัด 
(สระน้ำาอุ่นในร่ม) ณ ห้องประชุมช้ัน 2 และอาคารธาราบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก วันจันทร์ท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการ “สุขเกษมก่อนเกษียณ”



ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS



CONGRATULATIONS
ขอแสดงความยินดี

นางสาวพชรสุภา หน่อแก้ว
นักศึกษากิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 4 และทีมวิจัย

จากทีม “Awesome” (Autism + Awesomeness)

คว้ารางวัล Startup Thailand League 2017 : Chiangmai ได้รับเงินรางวัล จำานวน 100,000 บาท
ผลงาน เครื่องประเมินแบบสอบถามเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นเครื่องมือผ่านระบบ AI ในการประมวล

ผลกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติก 
โดยมี รองศาสตราจารย์ เทียม ศรีคำาจักร์ เป็นผู้ให้คำาปรึกษา

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับหน่วยภาครัฐและเอกชน



มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำาปีการ
ศึกษา 2559 หลักสูตร วท.ม(วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์) วท.ม(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ
ออกกำาลังกาย) และ วท.บ(รังสีเทคนิค)
 1.2 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง “การป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและการรับมือ
สถานการณ์จากแผ่นดินไหว ปีการศึกษา 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 345 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน” 
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม 283 
คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 
 1.4 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง “ทักษะการให้คำาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติด
เชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน” สำาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม 174 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้าง 
ประจำาปี 2559 ตามเสนอ
        2.2  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 5 (ส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์) ของรศ.สายนที  ปรารถนาผล อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ตามเสนอ
ด้านบริหารวิชาการ
 2.3   เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร วท.บ.(รังสีเทคนิค) ปรับปรุง พ.ศ.
2560 ตามเสนอ
 2.4 เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำาหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
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