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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ 
เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติพิธีทำาบุญ เน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำาปี 2560 ณ 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้าย 
วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำาปี 2560

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิร ิร ังษ ี คณบด ี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทาง
เยือนประเทศจีน เพื่อสานความร่วมมือทางด้านการสร้าง 
หลักสูตร joint program & double degree ของ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) และลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Southwest Medical 
University, China โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สาคร 
พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์  
ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่ 
หัวหน้าแขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา อาจารย์
ประจำาภาครังสีเทคนิค ร่วมเดินทาง ณ มหาวิทยาลัย 
Southwest Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ เดินทางสานความร่วมมือ 
สร้างหลักสูตร joint program & double degree ณ ประเทศจีน
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย งานมหกรรมวันลอย
กระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2560” เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันลอยกระทง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี เป็นประธาน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำาตุงพื้นเมือง การทำากระทงเล็ก 
กิจกรรมตำาส้มตำา และขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ 
รัชกาลที่ 9 จากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ณ เวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารเรียนและปฏิบติการคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ช้ัน เมื่อวนัศุกร์ที ่
3 พฤศจิกายน 2560

สืบสานประเพณี สีสันวิถีไทย
งานมหกรรมวันลอยกระทง

คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มอบเงินจากกองทุนคณะเทคนิค 
การแพทย์ มช. เพื ่อสังคม 2557 เป็นจำานวนเงิน 
191,835.95 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารของ 
โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี 
อาจารย์จรัส สุพรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก ประจำาปี 2560 
จัดโดย หน่วยวิชาโรคต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรค
เบาหวาน และป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อน เมื่อ
เป็นเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้เสียชีวิตและ
ทุพพลภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงศ์ 
โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงาน จัดให้มีความรู้ 
เรื่องเบาหวาน และการให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ 
ผู้สนใจ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ
แพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 

คณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสมทบทุนก่อสร้าง
โรงอาหารของโรงเรียนบ้านยางเปา  

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์

ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก 
ประจำาปี 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 47 วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว 
ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House 
ครั้งที่ 4 เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด 
ความสนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 
และ CMU Open House ครั้งที่ 4
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ นำาโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีบริหารและบริการวิชาการ 
ออกบริการวิชาการชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและคัดกรอง
ภาวะสุขภาพประชาชนตำาบลดอยหล่อ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี 
สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 
กล่าวต้อนรับ นายอรุณ ศรีใส นายอำาเภอดอยหล่อ กล่าวเปิดงาน 
ณ ท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 48 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล หัวหน้า
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
“Open house ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ หรือ MT 
open house” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน และแนวทางการทำางานภายหลังจบ 
การศึกษา ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประจำาปีการศึกษา 
2560 โดยมี ศิษย์เก่าที่ทำางานในด้านต่างๆ ร่วมเป็น
วิทยากร ได้แก่ ดร.ชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์ ดร.ศุภชัย 
ศักดิ์ขจรภพ คุณฐิติพันธุ์ ไม้ประเสริฐ คุณไกรวุฒิ 
แก้วมิตร และคุณอำานาจศักดิ์ ใจกาศ ทั้งนี้ ภายในงาน
มีกิจกรรม “พูดจาประสาน้องพี่ บอกน้องทีพี่เรียน
อะไรบ้าง?” โดยเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 แนะนำา
การเรียนในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้กับน้องๆ 
ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ศาตราจารย์ เกียรติคุณ 
นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 

สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับ
บุคลากรท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี  
คณบดี อวยพรและมอบของที่ระลึก ณ ห้อง 
บรรยยาย 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 
 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. 

กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากร 
ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
จัดกิจกรรม “MT Open House”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญ
พิเศษ) ดร.วัชระ กษิณฤกษ์ ให้การต้อนรับ Professor 
Dr. Seiji Okada จาก Center for AIDS Research, 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส 
มาเยือนและร่วมประชุมพบปะวางแผนงานและ
เจรจาปรึกษาหารือระหว่างผู ้บริหารองค์กรของ
Kumamoto University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัยอย่างเป็นทางการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา 
งานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย ์
วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับ Dr. Ann Johansson และ 
Dr. Eva Edström จาก Jönköping University ประเทศ
สวีเดน ในโอกาสมาเยือนและร่วมประชุมพบปะวางแผนงาน
และเจรจาปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัยอย่างเป็นทางการ รวมถึงการ
ปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร การพัฒนา
หลักสูตรและการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบัน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Ann Johansson และ
Dr. Eva Edstrom จาก Jonkoping University ประเทศสวีเดน

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Seiji Okada จาก 
Center for AIDS Research, Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น 
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พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิค 
การแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนการศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งทางคณะฯ 
ได้จัดสรรทุนจากแหล่งงบประมาณ ดังนี้
1. จากงบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรเป็น
1.1 ทุนการศึกษา จำานวน 39 ทุน มูลค่า 600,000 
บาท 
1.2 ทุนทำางาน สำาหรับนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างนอก 
เวลาเรียน มาช่วยทำางานให้กับคณะฯ มูลค่า 
150,000 บาท 
1.3 ทุนฝึกงานนอกสถานที่ 
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่ออก
ฝึกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำานวน 400,000 บาท
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพ 
บำาบัดและรังสีเทคนิค จำานวน 70,000 บาท

2.จากกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
จำานวน 15,605 บาท

3. จากผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า
3.1 ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว 
เลิศวิสุทธิไพบูลย์” จำานวน 20,000 บาท
3.2 ทุนการศึกษา “คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์” 
จำานวน 30,000 บาท 
3.3 ทุนการศึกษา “คุณเปรมวิชช์ วีรสังค์สาคร 
และคุณไพศิษฐ์ คัมภีริชยา” จำานวน 10,000 บาท 
3.4 ทุนการศึกษา “ศิษย์เก่า MT รหัส 37 ” 
จำานวน 10,000 บาท
3.5 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล 
ทองไว” จำานวน 10,000 บาท
3.6 ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย พันธ์เรืองสกาว” 
จำานวน 20,000 บาท
3.7 ทุนอาหารกลางวัน
- ทุนศิษย์เก่า จำานวน 15,000 บาท
- ทุนการศึกษา “งบประมาณเงินรายได้ ปีการศึกษา 
2560” จำานวน 5,000 บาท



10

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการวิชาการชุมชน ในโครงการ
ตรวจสุขภาพประชาชนเทศบาลตำาบลป่าสัก ประจำาปี 2560 โดยมีการบริการเจาะเลือด 
เอกซเรย์ปอด ให้คำาปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และ
ประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 
18 พฤศจิกายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน
เทศบาลตำาบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน
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ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
จัดกิจกรรม AMS Library Day 

ครั้งที่ 3

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม AMS 
Library Day ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลยอด
นักอ่าน ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ 

ประจำาปี 2560 ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสมุดทำามือ วิทยากรโดย 
คุณหวานใจ อรุณ ผู้เชี่ยวชาญการทำาสมุดทำามือ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม
ตอบคำาถามห้องสมุด และรับของที่ระลึก กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ จากบรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 
ชั้น 3 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการดูงานวิชาชีพรังสีเทคนิคและกิจกรรม RT 
Open House สำาหรับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะแนววิชาชีพรังสีเทคนิค และเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการเรียนในสาขาวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย ์
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมวิชาชีพรังสี
เทคนิคและการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชาชีพรังสีเทคนิค” ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าร่วมฐาน
ศึกษาดูงาน ณ รพ.เชียงใหม่ราม คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ศูนย์บริการ
เอ็มอาร์ไอ คณะเทคนิคการแพทย์ และฐานงานทางรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฐานรุ่นพี่เล่า
ประสบการณ์ และปิดท้ายด้วยการนำาเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาครังสีเทคนิค จัดโครงการดูงานวิชาชีพรังสี
เทคนิคและกิจกรรม RT Open House
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คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรม IPE ระหว่าง 6 คณะ

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ความร่วมมือด้าน Interprofessional Education 
ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
และการบริหารจัดการทั่วไป (กิจกรรม IPE) ระหว่าง 
6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 
คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดย
ในครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จากสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขา
กายภาพบำาบัด เข้าร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคปอดจากปัญหาบริโภคยาสูบ ณ ห้อง
ประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ 
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย 
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมประชุม 
สานสัมพันธ์ความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านวิชาการและ 
การศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันให้เหนี่ยวแน่น ซึ่งก่อกำาเนิด 
เป็นจุดเชื่อมโยงให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย 
ในการทำางานร่วมกันทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย
ระหว่างสถาบันอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันต่อไป ณ Kumamoto 
University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 
2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด บรรยาย 
พิเศษเรื่อง HR for Me 4.0 Effective Workforce 
เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการ
ทำางาน และรับมือกับโลกที ่เปลี ่ยนไปเพราะ
เทคโนโลยี อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ศิษย์เก่าสาขา
เทคนิคการแพทย์ รหัส 14 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
เป็นประธานมูลนิธิทักษะชีวิต และกรรมการ
อำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความ 
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ

Kumamoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำานักงานคณะฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
HR for Me 4.0 Effective Workforce
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นายวราวุฒิ ไชยวงค์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและการออกกำาลังกาย
สาขาวิชากายภาพบำาบัด 

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  APSR award 2017 ใน
การนำาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่อง “Agreement 
Of Commonly Used Prediction Equations for 
Spirometry Interpretation in Thai People” ใน
งานประชุมวิชาการ The Asian Pacific Society of 
Respirology (APSR) Congress, Sydney ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 14/2560 และครั้งที่ 15/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการจัดกิจกรรม “วันผู้บริหารพบบุคลากร ประจำาปี 2560” เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม  ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม
อยู่ในระดับดี  ได้คะแนน 4.137 จากคะแนนเต็ม 5.00
	 1.2	รับทราบ	สรุปผลการประเมินผู้บริหารรายบุคคล	ประจำาปี	2560	(	1	กันยายน	2559	–	31	
สิงหาคม	2560)	 	ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวม	อยู่ในระดับดี	 	 ได้คะแนน	4.25	จากคะแนนเต็ม	
5.00
	 1.3	 รับทราบ	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
ประจำาปีงบประมาณ	2560	ไตรมาส	4	(วันที่	1	ตุลาคม	2559-30	กันยายน	2560)	

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	เห็นชอบ	คำาขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย	ประจำาปีงบประมาณ	2562
	 2.2	 เห็นชอบ	 เลือกตัวชี้วัดและกำาหนดค่าเป้าหมายในการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงานของ
คณะเทคนิคการแพทย์	(CMU-PA)	ประจำาปีงบประมาณ	2560-2564	จำานวน	9	ยุทธศาสตร์	รวมทั้งหมด	
57	ตัวชี้วัด	 เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการเจรจาและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำารับรองฯ	ของมหาวิทยาลัย	
พิจารณา




