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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่า ฉบับ 3 รอบ เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2560 เป็นรอบระยะเวลาในช่วงการ
เปิดภาคเรียนใหม่ประจำาปี 2560 เหตุการณ์และ 
กิจกรรมสำาคัญๆ จึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการต้อนรับ 
ลูกช้างเชือกใหม่ พ่ีๆ ศิษย์เก่าสามารถรับชมกิจกรรม 
ที่ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การรับน้อง 
รถไฟ การส่งน้องข้ึนดอย กิจกรรมนำานักศึกษาใหม่ 
ทำาพิธีสักการะพระราชบิดา ฯลฯ ได้ภายในเล่ม 
สำาหรับการรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันที่ 9 กันยายน
ที่ผ่านมา เป็นการครบรอบของรหัสลงท้ายด้วย
เลข 0 จึงมีศิษย์เก่ารหัส 20-30-40 และ 50 รวมถึง
รุ่นอื่นๆ มาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ “ลูกช้างคืนถิ่น” 
อย่างคับคั่ง ทั้งนี้ ศิษย์เก่าได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อ
พัฒนาคณะเป็นจำานวนรวมถึง 1,627,499 บาท 
ซึ่งคณะฯ มีแผนในการจัดสร้างอาคารเพิ่มเติม 
ในโอกาสครบรอบการสถาปนาครบ 40 ปี ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการจัดทำาโครงสร้างแบบแปลนซ่ึงจักได้ 
นำาเสนอรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
เงินบริจาคก้อนนี้จึงนับได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของ
การประเดิมกองทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่
ของเรา

สำาหรับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มีกิจกรรม 
มากมายเช่นกัน เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา 

คณะของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน CMU 
Business Club ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทนา 
ฉันทวิลาสวงศ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดย
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
หลากหลายสาขาวิชาชีพ นอกเหนือจากศิษย์เก่า
เทคนิคการแพทย์ 

ข่าวแสดงความยินดีและภาคภูมิ ใจของชาว
เทคนิคการแพทย์ยังคงมีเช่นเคย เป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของบัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ที่
มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาความรู้ที่ได้รับจากครู
อาจารย์มาพัฒนาสังคม ประเทศชาติตลอดมา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์นี้จะ
เป็นสื่อกลางท่ีช่วยก่อให้เกิดให้ความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้น และขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านช่วย
กันส่งข่าวของเพื่อนพ้อง น้องพี่ หรือกิจกรรมต่างๆ 
โดยส่งมายัง E-mail : patsaya.j@cmu.ac.th 
เพื่อเป็นสื่อในการกระจายข่าวสารข้อมูลให้ได้ร่วม
รับทราบโดยทั่วกัน 

..พบกันใหม่เดือนธันวาคมค่ะ..

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์



2

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าใน
การทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมี
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและ
คณะกรรมการรวม 15 ท่าน

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมรับน้องรถไฟ ประจำาปี 2560

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ภายใต้ธีม
จุดเริ่มต้นของความสุข CMU : Happiness Starts Here รุ่นพี่ ศิษย์เก่า 
ร่วมต้อนรับอบอุ่น ณ สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำาปาง และ
สถานีรถไฟเชียงใหม่ สนุก คึกคัก เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ ในวันที่ 21 - 22 
กรกฎาคม 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในช่วง
เช้ามีบรรยาย เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และ
สวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายของนักศึกษา วินัย
นักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละ
สาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำาตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน 
แนะนำาวิชาชีพและตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้า
ภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม ่
รหัส 60 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2560
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 
สมาคมนักศึกษาเก่า มช.

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม 
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 สมาคม 
นักศึกษาเก่า มช. ซึ ่งทางสมาคมนักศึกษาเก่า มช. 
มอบเงินสนับสนุน ภายใต้นโยบาย “การสร้าง 
เครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่าของคณะต่างๆ เพ่ือ
ให้เกิดความเข้มแข็ง” จำานวน 100,000 บาท โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์, อาจารย์ 
ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์, อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุร ี 
และ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ย ุทธนา หมั ่นด ี 
เป็นผู้รับมอบจาก คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคม 
นักศึกษาเก่า มช. ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 2 บริษัท นิยมพานิช 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยใน
ช่วงเช้าเป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การทำากิจกรรม แนะนำาการใช้ห้องสมุด รวมถึง
ระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะฯ ในช่วงบ่ายนักศึกษา
รับฟังการแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมท้ังพบปะอาจารย์
ท่ีปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา ในวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 
ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมิน
EdPEx200 ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ นำาทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx  เข้าตรวจ 
เยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ EdPEx200 ครั้งที่ 4  
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ ผู้แทน 
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
รองศาสตราจารย์จันทนี  อิทธิพานิชย์พงศ์ ประธาน 
คณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล 
คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ 
คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส ิร ิร ัศม ิ ์ 
ป ิ ่นส ุวรรณ ผู ้ฝ ึกประสบการณ์ และคุณเมธัส 
บันเทิงสุข เลขานุการ เข้าตรวจเย่ียม คณะฯ ในระหว่าง 
วันที่ 31 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม  2560 ณ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ สกอ. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2560 
เมื ่อวันศุกร์ที ่ 21 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าน 
การพิจารณา EdPEx200 เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ สกอ. 
จะได้จัดทำาหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยัง 
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อ 
เป็นข้อเสนอแนะในการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. (กิจกรรมรอบสัปดาห์) ฉบับที่ 31
วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ในพิธีสักการะพระราชบิดาใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยมี นักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
ในการสักการะในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้า 
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสักการะ 
พระราชบิดา ประจำาปีการศึกษา 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2560  
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือเป็นการรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นำาพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
ประจำาปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น 

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีการศึกษา 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน 
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อ
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรม
สาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ คณะเทคนิคการ
แพทย์ เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ 
พระบรมสาทิ สลั กษณ์ของพระบาทสม เ ด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2560 วันศุกร์ที่ 18 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการ
พัฒนากำาลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้า
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา 
กำาลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลิตนักรังสีเทคนิค 
รวมปีละ 50 คน โดยมีเงื่อนไขหลังจบการศึกษา 
จะต้องกลับไปทำางานที่บ้านเกิดตามระยะเวลา
ที่กำาหนด และระหว่างการเรียนจะได้รับทุน
การศึกษา 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
วนิจิฉยัโรคดว้ยเคร่ืองมอืดา้นรงัสวีทิยา เชน่ เครือ่ง 
ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 
การใช้เครื่องฉายรังสีสำาหรับการรักษามะเร็ง 
เป็นต้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบโรค
ศิลปะของสำานักสถานพยาบาล กำาหนดให้ผู้ใช้
เครื่องมือทางรังสีวิทยา ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาชีพ
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 ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข
ได ้ม ีการแก ้ไขป ัญหา โดยจ ัดสรรต ำาแหน ่ง
ข้าราชการ 20 ตำาแหน่ง และพนักงานราชการ 155 
ตำาแหน่งรองรับ ขณะนี้กำาลังรอบรรจุในส่วนของ
พนักงานราชการ สำาหรับการลงนามความร่วม
มือในครั้งนี้ จะสามารถผลิตบุคลากรสาขานัก
รังสีเทคนิคเข้ามาเติมเต็มในระบบสุขภาพ ปีละ 
50 คน เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วย
มาตรฐานวิชาการและบริการในระดับสากล

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 37 วันที่ 11 - 1 กันยายน 2560
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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 เพ่ือแสดงพลังสีน้ำาเงินร่วมกัน ซ่ึงมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับค่ัง ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ช้ัน 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2560

ลูกช้างคืนถ่ิน “Welcome Back Home AMS Anniversary 10-20-30-40-50”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการ
แพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจากศิษย์เก่ารหัส 20 (MT 13) เป็น
จำานวนเงิน 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”  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์ชัยโรจน์ 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
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำาเสื้อ “ส่งน้อง 
ขึ ้นดอย แวะกอยบ้านเฮา จาว AMS CMU” ออกแบบโดย 
ทนพ.สุรเชษฐ์ นามไชยยา รหัส 491110119 ซึ่งประสบผลสำาเร็จ 
มีศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนกิจกรรม รวมจำาหน่ายเสื้อได้ 752 ตัว CD 
53 แผ่น ท้ังน้ี รายได้ส่วนหน่ึงจากการจำาหน่ายเส้ือได้มอบให้สโมสร
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล 
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติมอบเงิน 
เป็นจำานวนเงิน 20,000 บาท ทั้งนี้ รหัส 20 มอบเงินให้จำานวน 
10,000 บาท รหัส 27 จำานวน 10,000 บาท และ รหัส 50 จำานวน 
2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท ในงานลูกช้างคืนถิ่น  
“Welcome Back Home AMS Anniversary 10-20-30-40-
50” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 
8 กันยายน 2560

สมาคมศิษย์เก่ามอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำาหน่าย 
เสื้อส่งน้องขึ้นดอยฯ ให้สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ทนพ.สุรเชษฐ์ นามไชยยา
ผู้ออกแบบเสื้อส่งน้องขึ้นดอย 
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คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณเริงณรงค์ เจริญอ้น, คุณพัชราภรณ์ พานิชวิทิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล, 
อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย, อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี, 
คุณสุภสร มิ่งวิมล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 และความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ 
สร้างอาคาร 40 ปี และหารือแผนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560
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ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม ่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ประจำาปีการศึกษา 2560
“ ”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตย
ฮอย...องค์พระป๋ารมี” ซึ่งศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รวมพลังใส่เสื้อ “ส่งน้องขึ้นดอย แวะกอบ
บ้านเฮา จาว AMS CMU” เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้น
ดอย เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยความสัมพันธ์ 
ณ วันเกษียณ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน 
ประจำาปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น

ประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย 
แรงใจตลอดมา โดยในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำานวน 6 ท่าน ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์, อาจารย์ ดร.วินิจ ช้อยประเสริฐ, นางดาราณี สาสัตย์, 
นางบุษบา พรรณรังษี, นางอัจฉราพรรณ กัลยาศรี และนายสุรเดช สารปิมปา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 
เป็นจำานวนมาก อาทิ อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุ 
ท้ังในปีน้ีและปีท่ีผ่านๆ มา ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงขับซอเชิดชูเกียรติ 
จากโรงเรียนวัดน้ำาบ่อหลวงและการแสดงจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 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
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กิจกรรม CMU Business Club
(BKK) ครั้งที่ 9

นายจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคม 
ศิษย์เก่าและคณะกรรมการ คณะเทคนิค 
การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน 
CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 9 
ภายในงานมีบรรยายพิเศษในหัวข้อ : “HR 
For Me 4.0” Effective Workforce 
โดย คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ รหัส 14 
(คณะเทคนิคการแพทย์) ผู้ก่อต้ังและประธาน 
มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต และคณะกรรมการ 
อำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน D ศูนย์ 
การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
21 กันยายน 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2560 เพื่อน้อม
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ 
บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธี 
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ 
โล่ห์รางวัล และการแสดงปาฐกถา เรื่อง สมเด็จพระราชบิดากับการแพทย์ที่เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2560



21

คณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมวิ่งมหากุศลมหิดล

ประจำาปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วมวิ่งมหากุศลมหิดล ประจำาปี 2560 โดย 
รายได้จากการบริจาคร่วมวิ่งในครั้งนี้ นำาเข้า 
สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2560 
ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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Congratulations

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 19

ในโอกาสได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ในสังกัด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (เคมีคลินิก) 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Congratulations

คุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 39

ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานด้านนวัตกรรม เรื่อง “อุปกรณ์เสริม
เตียงที่นอนลมช่วยพลิกตัวอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ”  จาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในงานมหกรรมการนำาเสนอ

ผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำา ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. (กิจกรรมรอบสัปดาห์) ฉบับที่ 34 วันที่  21 - 27  สิงหาคม  2560
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Congratulations

นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช 
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด คณะเทคนิคการแพทย์

รหัสประจำ ตัวนักศึกษา 3211140
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ สังกัดกลุ่มงาน

กายภาพบำาบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องใน  “วันมหิดล” ปี 2560
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ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 13 รหัส 2011xxx
ถ่ายรูปร่วมกันครั้งแรก เมื่อปี 1 และเมื่อครั้งรวมตัวกันกลับมาเยือนคณะ
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้เห็นพัฒนาการของคณะที่เติบใหญ่จากคณะเล็กๆ

มีนักศึกษาชั้นปีละไม่ถึงห้าหกสิบคน เรียนในอาคารสองชั้น
มาเป็นอาคารสูงหลายชั้น มีภาควิชาอื่นและจำานวนน้องนักศึกษาที่มากขึ้น
จนเรียกได้ว่าเป็นคณะใหญ่ ความประทับใจนี้เปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจ
และเกิดเป็นแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเท่าที่จะทำากันได้

และในปี พ.ศ. 2560 ที่พวกเราเริ่มย่างเข้าสู่วัยเกษียณ การรวมพลังครั้งใหญ่
ก็ได้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คณะได้พัฒนาก้าวต่อไปในทศวรรษหน้านี้ 

กิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ

ปี 1 พ.ศ. 2520

ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”
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23 JAN

3-4 NOV

29 DEC

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 
ประจำ ปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสถาปณาคณะเทคนิคการแพทย์ 
และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12

อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น

ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำ ปี 2560
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

UPCOMING

   EVENT
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณไกรสีห์  ศิริรังษี
รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
บ.ดิเมนติก จำากัด
ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คุณพัชมณฑ์  อนวัช
คุณอมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
คุณวราภรณ์ วงศ์ชีรี
คุณยุทธนา หมั่นดี
คุณเพ็ญนภา ชมะวิต
คุณสุทธิชัย พงศ์มั่นจิต
คุณวิชิต ภูริชานนท์
บริษัท สยามนิสสันสิงห์บุรี จำากัด
คุณเรขวรรณ เรขะคณะกุล
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
คุณสุธีรัตน์ ศรีศุภลักษณ์
คุณเศกบุษย์ บัวดวง
คุณกนกวรรณ เหมาะประสิทธิ์
คุณบรรจบ ฐิตสุภวัฒน์
คุณณัฐวุฒิ จังจงกิจ
คุณศรินทิพย์ มีนมณี
คุณน้ำาทิพย์ ธีรกานต์อนันต์
คุณพรพรรณ เหลืองไชยรัตน์
คุณนงนุช ธนาจิตร
คุณสุวัฒน์ ประดิษฐ์กุล.
คุณวิจิตร ทองนอก
คุณองอาจ อินทะถา.
คุณอุทัย ไตรอภิรักษ์
คุณกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ.
คุณโกศล เอี่ยมวิถีวนิช

  1 สิงหาคม 60
  7 กันยายน 60
11 กันยายน 60
12 กันยายน 60
13 กันยายน 60

14 กันยายน 60

 200,000.00 
2,000.00
5,000.00

1,000,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

100,000.00
10,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

3,000.00
10,000.00
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณณัฐพงศ์  พรประยุทธ
คุณกัลยา เรืองวีรยุทธ
คุณธัชกร  ฐิติกวิน
คุณเปตรง เขียนแม้น
คุณนิตยาภรณ์ แผ่นทอง
นอ.สราวุฒิ สารภักดิ์
คุณชฎาทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล
คุณนิสารัตน์  อภิชาติปิยกุล
คุณศุภชัย ยอดคีรี
คุณสุพรรษา ปาต๊ะ
คุณจงกล ส่อนนารา
นพ.ชาตรี หมายหมั้น
คุณวาสนา พิโลนพงศธร
คุณวัฒนา เกียรติวนิชวิไล
คุณเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์
คุณนิโลบล สืบวงษ์ดิษฐ
คุณเกรียงไกร ชวาลสันตติ
คุณวุฒิชัย คำาดวง
คุณพัชรารัตน์  ทั่งมั่งมี
คุณณฐนภ ธงไชย
คุณวิภา  น้อยท่าช้าง
คุณธานัท นิตย์คำาหาญ
คุณจีระนันท์ ธรรมโชติ
คุณพิชาญ นาคประไพ 
คุณจิรศักดิ์ สิริวุฒินันท์
คุณเพชรรัตน์ พุฒิวณิชย์
คุณธีธารัตน์ นรรัตน์
คุณสุรัตน์ หงษ์สิบสอง
คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์
คุณภาวัช อาภรณ์รัตน์

2,500.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

3,000.00 
 1,500.00 
 2,000.00 
 2,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 2,000.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 1,000.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 3,500.00 
 3,500.00 
 2,000.00 

14 กันยายน 60

15 กันยายน 60
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คุณศยามล กิจกุลนำาชัย
คุณธารินี ไชยวงศ์
คุณวีระพล มงคล
คุณศศิณัฏฐ์ นิมิตรพรชัย
คุณวุฒิภัทร จันทจิตติ
คุณแสงจันทร์ ศรีเจริญ
คุณนฤมล แก้วมา
คุณวรรณธิณี นิลเทศ
ศิษย์เก่ารุ่น30
ศิษย์เก่ารุ่น40
ศิษย์เก่ารุ่น50

รวมยอดทั้งสิ้น

15 กันยายน 60  1,500.00 
 1,500.00 
 2,000.00 
 1,500.00 
 1,500.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 8,500.00 

39,999.00
7,000.00

10,500.00

1,696,999.00      บาท 

รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์        2,617,914.06  บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน                      42,667.75  บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      1,300,000.00  บาท
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์                ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี       ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                 ประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โอไบรอัน                   ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มบริจาคทุนทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

   ชื่อ-สกุล.......................................รหัส...........................วันที่.................. 
     บริจาคเงินจำานวน...........................บาท 

     ชำาระโดย

                  เงินสด

                  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”  
                  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ฯ มช. เลขที่ 566-476217-5 
                  ( โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ แฟ็กซ์ถึง คุณอังศุมารี
                  หมายเลข 053-936042 Email : aungsumalee.sri@cmu.ac.th )
      
    ที่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์.............................................................
    .........................................................................................................
    โทรศัพท์.......................................Email.................................................

    
 ** ทุกใบเสร็จรับเงิน สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
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