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ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 19 
วันที่  7  - 13  พฤษภาคม 2561

โครงการรับนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา
ความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศอ.บต

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
คณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เดินทางไปคัดเลือก 
นักเรียนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำาบัด 
กายภาพบำาบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
บุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธาน และคุณอามีนา 
ไชยกุล ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุม ศอ.บต. 
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “รังสีเทคนิคสืบสานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อให้บุคลากรได้สืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป และร่วมพิธีดำาหัว ขอพร 
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ จากคณาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ ณ ร้านอาหารเฮือนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดงาน “รังสีเทคนิคสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
โครงการพี เอช พี ที (IRD UMI 174 - PHPT Research 
Group) จัดการประชุมทีมผู้วิจัย โครงการนับหนึ่ง ครั้งที่ 3 
(Napneung Advisory Committee Third Meeting)  
โครงการ “นับหนึ่ง” เป็นโครงการวิจัยและบริการ ที่
ดำาเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนา ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อศึกษาวิธีการให้คำาปรึกษาและเพิ่มการเข้าถึง 
การตรวจการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และ 
เชื้อซิฟิลิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์  
เป็นผู้ตรวจและให้คำาปรึกษาตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ซึ่งการประชุมมครั้งนี้ มีทีมนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย จากหน่วยงานและโรง
พยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายโครงการวิจัย PHPT เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำาหัวผู้อาวุโส 
กิจกรรมบำาบัดในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรได้สืบสานประเพณีอันดีงาม 
และขอพรเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ จากคณาจารย์ 
อาวุโสของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุมภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561

ประชุมทีมผู้วิจัย โครงการนับหนึ่ง ครั้งที่ 3 
(Napneung Advisory Committee

Third Meeting)

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดพิธ ี
สระเกล้าดำาหัวผู้อาวุโสกิจกรรรมบำาบัด

ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักกายภาพบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดพิธีดำาหัวคณาจารย์ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ คณาจารย์ภาควิชา
กายภาพบำาบัด ร่วมดำาหัวและขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชัย ปทุมสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ อาจารย์อาวุโสของภาควิชากายภาพบำาบัด เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 และ 6 พฤษภาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพร
วันเกิด (Happy Birthday) ภายใต้โครงการ
เทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 
2561 เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากร
ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญ
เป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที ่มีวันคล้ายวันเกิด 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 จำานวน 15 ท่าน 
และมีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบรางวัล
พิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 เงินจำานวน 500 บาท ได้แก่ นายศรี
ทัศน์ ทุมา สังกัดสำานักงานคณะฯ รางวัลที่ 2 
เงินจำานวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวเดือนเพ็ญ 
ปัญญาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
รางวัลที่ 3 เงินจำานวน 200 บาท  ได้แก่  นางนิดา 
บุญเฮง สังกัดสำานักงานคณะฯ

กิจกรรมอวยพรวันเกิด ผู้ที่มีวันคล้าย 
วันเกิดประจำาเดือนพฤษภาคม
ประจำาปี 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัดจัดพิธีดำาหัว 
คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชารังสี
เทคนิค ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิค ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา เพื่อตรวจ
ประเมินสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ให้การจัด 
การเรียนการสอนในสาขารังสีเทคนิคมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
กำาหนด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 
ประธานฯ และอาจารย์อำาไพ อุไรเวโรจนากร จากมหาวิทยาลัย
มหิดล ดร.กิติวัฒน์ คำาวัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจาย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คุณ
ณัฏฐิรา อรุณรัตนดิลก และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ จากสำานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้าตรวจเยี่ยม ณ 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 

การประเมินสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 21  วันที่  21  - 27  พฤษภาคม 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธานเปิด โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่
บุคลากร ประจำาปี 2561 เพื่อเสริมสร้างสุข(ภาพ) ให้แก่บุคลากร และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดย
จัดการบรรยายพิเศษ เร่ือง Tips & Trick สาระน่ารู้ก่อน/หลังออกกำาลังกาย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด รวมท้ังแนะนำางานกีฬาสีท่ีจะจัดข้ึนใน 
วันท่ี 1 มิถุนายนน้ี และกิจกรรมการเดิน-ว่ิง-เต้น เพ่ือสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมสร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันวิชาการอินไซท ์
เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และ 
รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง 
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ ์
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด และ นางสาวพัชญ์พิไล ไชยวงศ ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (กิจกรรม 
บำาบัด) เป็นผู้บรรยายแนะนำาคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจาก
สถาบันวิชาการอินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จำานวน 4 ราย เพื่อขอเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางการแพทย์ ก่อนการตัดสินใจ
สมัครเรียนต่อหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ในระดับ
อุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ 
หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารังสี
เทคนิค ให้การต้อนรับและแนะนำาหลักสูตรแก่นักเรียน 
ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2561

ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับนักเรียน
จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเข้ารับ 

การฝึกประสบการณ์อาชีพทางการแพทย์ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน 
วันวิชาการ ครั้งที่ 19
ประจำาปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำาปีการศึกษา 
2560 กิจกรรมประกอบด้วย การนำาเสนอผลงาน
ด้วยโปสเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำางาน 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ 
ณ ลานกิจกรรม และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น และ เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561



9

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 
2560 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
ชั้นปีที่ 4 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะ 

วันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ 
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

ประจำาปีการศึกษา 2560

สำาเร็จการศึกษา ยกย่องนักศึกษาที่เสียสละ 
ทำางานในกิจกรรม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง 
ให้กับคณะฯ และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง 
แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำาเร็จ
ของชีวิต โดย อสจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธ์ุ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อ
คณาจารย์กิจกรรมบำาบัด เพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่บ่มเพาะจนสำาเร็จการศึกษา และในโอกาสนี้ ได้
มอบภาพที่ระลึก นักศึกษากิจกรรมบำาบัด มช. รุ่นที่ 
35 ให้แก่ภาควิชาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรม
บำาบัด เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการ
ชุมชนในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำาบลชมภู อำาเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด
ออกให้บริการชุมชน

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 4
แสดงมุทิตาจิต ต่อคณาจารย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งสายปฏิบัติการ และ
สายวิชาการ เพื่อให้การดำาเนินการสรรหาผู้สมควร
ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และได้บุคคลที่เหมาะสมดำารง
ตำาแหน่งคณบดีในวาระถัดไป ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561

ประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อสรรหา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ
กรรมหารสรรหาคณบดีฯ
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายและ
สาธิตการใช้เทปในการรักษาการบาดเจ็บทางระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ (Prevention and Management of injuries in 
Musculoskeletal System by Yoga Tape) วิทยากรบรรยายโดย 
Sandeep Sailli, Consultant Physical Therapist, Premiers 
Medical Lecturer, National University of Malaysia 
Managing Director Natsai Vital health, Singapore ณ ภาค
วิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

การบรรยายและสาธิตการใช้เทปในการรักษา
การบาดเจ็บทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ศิษย์เก่าสาขา
เทคนิคการแพทย์ รหัส 2111026 ได้รับคัดเลือกเป็น 
นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำาปี 2561 ในการประชุมวิชาการประจำาปีทางเทคนิคการแพทย์ คร้ังท่ี 42 
“MT Innovation” จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล หัวหน้าภาค
วิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ศิษย์เก่าได้รับคัดเลือก
เป็นนักเทคนิคการแพทย์

ดีเด่น ประจำาปี 2561
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นางสาวเกษญา มามูล
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Anti- 
cryptococcal activity and anti-virulence factors of  
propolis from stingless bee ในการประชุมวิชาการประจำาปี 
ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 “MT Innovation” จัดโดย 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ ผลการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงานมหาวิทยาลัยประจำา ประจำาปีงบประมาณ 
  2561 - 2562
 1.2 รับทราบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561
 1.3 รับทราบ สรุปผลการดำาเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1.4 รับทราบ สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ ประจำาภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โดยมีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานวิชาการ
 2.1 เห็นชอบเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560  
จำานวน 281 ราย 
 2.2 เห็นชอบการให้ลำาดับข้ันกระบวนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 
2560 ตามเสนอ

ด้านบริหารงานบุคคล

 2.3 เห็นชอบเสนอช่ือผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน่ืองใน 
วันมหิดล พ.ศ. 2561   


