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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ครบรอบ 42 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวด
พระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก ่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กล่าวคำาถวายแบบล้านนา 
รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะ 
สถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

วันคล้ายวันสถาปนา
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ครบรอบ 42 ปี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ในรอบปี 2560 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น นักกีฬา และบุคลากรใหม่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
เทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี และ รอง
ศาสตราจารย์สนอง ไชยารัศมี อดีตคณบดี กล่าวอวยพร
ปีใหม่แก่บุคลากร นักศึกษา ภายในงาน มีการแสดง
ที่น่าประทับใจจากภาควิชา และวิดิโออวยพรปีใหม่ 
จากสำานักงานคณะฯ พร้อมทั ้งเล่นเกม/จับฉลาก
ของขวัญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 
เป็นการมอบความสุขส่งท้ายปี 2560 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญภาควิชาฯ นำาโดย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้า
ภาควิชากายภาพบำาบัด พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล และทำาบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ ณ ห้องเรียน
ปฏิบัติการชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย 
จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำาบัด และ
คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.James J 
Laskin และนักศึกษาจาก School of Physical 
Therapy and Rehabilitation Science, the 
University of Montana, USA ในโอกาสเดินทาง 
มาศึกษาดู งานการปฏิบั ติ งานทางคลินิก
กายภาพบำาบัดในแขนงต่างๆ และเข้าอบรมในด้าน
การนวดไทย การฝังเข็ม และการออกกำาลังกาย
กล้ามเนื้อแกนกลางลำาตัวและอุ้งเชิงกราน ณ 
ภาควิชากายภาพบำาบัด ระหว่างวันที่ 4 - 18 
มกราคม 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัด
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก

The University of Montana 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิธีทำาบุญภาควิชากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้อง
ปฏิบัติการ” ประจำาปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สำาหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสามารถนำาความรู้
ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสำาหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา บุคลากรห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ” 
ประจำาปีงบประมาณ 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด 
โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional 
education: IPE) โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา
จากคณะเทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์และ
พยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องเรียนศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 
อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
13 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ ( Interprofessional education: IPE )

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฎิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. “MT Big cleaning day” 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน พร้อมท้ัง 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตและนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมบูม 
กิจกรรมทำาความสะอาด และสังสรรค์ เนื่องในเทศกาล
ขึ้นปีใหม่ 2561 ในช่วงเย็น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี กล่าวอวยพรปีใหม่ 
แก่บุคลากร และนักศึกษา ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 
เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
จัดโครงการ “MT Big cleaning day”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื ่อพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่ง 
การเป็นสถานท่ีศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสุขในการทำางานและศึกษา รวมท้ังเป็นการเตรียม 
ต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 นี้ ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสี
ทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 12 ชั้น ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคาร 12 ชั้น และล้าง
ทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 12 ชั้น และพื้นที่โดยรอบอาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Day” ประจำาปี 2561
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นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ในกระบวนวิชา 510408 เทคนิคการแพทย์ชุมชน ร่วมกับ 
รพสต. บ้านดอนแก้ว ออกสำารวจสุขภาพประชากร 
โดยทำาแบบสอบถามสำารวจข้อมูลสุขภาพ เจาะเลือด
ปลายนิ้วหากลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ ณ อบต.บ้านดอนแก้ว 
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 
มกราคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับอาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Allied 
Medical Professions, Angeles University 
Foundation, Philippines ซ่ึงเดินทางมาฝึกปฏิบัติ 
ทางคลินิก ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ระยะเวลา 
2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มกราคม 2561 
เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและ 
ปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 
2561

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์
ออกสำารวจสุขภาพประชากร

ณ อบต.บ้านดอนแก้ว จ.ลำาพูน

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
นศ. จาก College of Allied Medical 
Professions, Angeles University 

Foundation ประเทศฟิลิปปินส์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
วันที่ 22 - 8 มกราคม 2561
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คณาจารย์ และนักศึกษาสาขากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ร่วมเป็นนักกายภาพบำาบัดช่วยรักษาการบาดเจ็บของ
นักกีฬาจากการเล่น และให้คำาแนะนำาเพื่อป้องกันฟื้นฟู
อาการบาดเจ็บไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำา ในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากรที่มี 
วันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม 2561 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่าย
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อวยพรและมอบของที่ระลึก ณ ภาควิชาการ
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันพุธที่ 17 
มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

คณาจารย์และนศ. กายภาพบำาบัด
ร่วมเป็นนักกายภาพบำาบัดในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากรประจำาเดือนมกราคม 2561
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งานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รุ่นที่ 52

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จัดงานเล้ียงรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ และ 
ฝึกซ้อมบัณฑิต เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 52 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมทั้ง 
คณาจารย์ ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม่ ในการน้ี มีพิธีมอบช่อดอกไม้และกล่าว 
แสดงความยินดีกับ นางสาวกันตินันท์ ช่ืนศิริกุลชัย 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2560 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 
2561 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604 ได้รับ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาบริหารราชการ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงาน 
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประจำาปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

พิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดง
ความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันกายภาพบำาบัด 
แห่งชาติ 2561 “กายภาพบำาบัด ลดความเหลื่อมล้ำา เพิ่มการเข้าถึง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีการตรวจสมรรถภาพกาย การคัดกรองและ
ให้คำาแนะนำาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มสำาหรับผู้สูงอายุ คัดกรอง 
ความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง และบริการให้คำาปรึกษา แนะนำาปัญหาสุขภาพ ณ ลานหน้าอาคาร 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 
08.30 - 11.00 น. 

งานวันกายภาพบำาบัดแห่งชาติ 2561
“กายภาพบำาบัด ลดความเหลื่อมล้ำา เพิ่มการเข้าถึง”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้ 
บริการวิชาการชุมชน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ตำาบลแม่ก๊า โดยมีการบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้
คำาปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะ
สมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
27 มกราคม 2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสานสัมพันธ์และ 
ภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต จัดกิจกรรมเดินการกุศล
เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16 เป็นการแสดงการรวม
พลังภาคสังคมเพื่อลดการตีตราผู้บกพร่องทางจิต
และเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอย่างเข้าใจ ณ 
ศาลาธรรม มช. ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชีย หัวหน้า
ภาควิชา คณาจารย์ และนักศึกษากิจกรรมบำาบัด
ร่วมจัดกิจกรรมฯ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า 
400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ออกให้บริการ
วิชาการชุมชน ณ อบต.แม่ก๊า

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ร่วมจัดงานเดินการกุศล

เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 16
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CONGRATULATIONS

นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัสนักศึกษา 591110200

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN - ACTS 
Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐุปกรน์ 
เดชสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายธีระธาดา จีนจะโปะ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 591110300

ได้รับทุนสกอ. ในโครงการ AIMS Program เพื่อไปศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ University of Malaysia Sabah ประเทศ
มาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
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CONGRATULATIONS

นางสาวกันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีเซ็นเซอร์สำาหรับตรวจ
หาแอนติเจน 85 คอมเพล็กซ์ที่หลั่งจากเชื้อมัยโค
แบคทีเรีย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสินฤกษ์ 
และ อาจารย์ ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ เป็นที่ปรึกษาร่วม 
ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำาปี
การศึกษา 2560
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์์

ได้รับรางวัล “Outstanding oral presentation 
award” จากการเสนองานเรื่อง “Antioxidant and 
anticancer activities of sacha inchi (Plukenetia  
volubilis L.) extracts” ในการประชุม First 
international conference on innovation of 
functional foods in Asia ( IFFA 2018 )
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CONGRATULATIONS

ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer จากวารสารระดับนานาชาติ  
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (impact 
factor 3.289)
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คำาสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
 1.2 รับทราบ สรุปแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิค
การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 ) จำานวนผู้ปกครองที่เข้ารับฟังการบรรยาย 37 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการแนะนำาคณะฯ ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 
5 โดยมีข้อเสนอแนะ
 1.3 รับทราบ สรุปผลการสำารวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความ
สุขของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560  ค่าคะแนนความสุข 
ภาพรวมร้อยละ 66.90 
 1.4 รับทราบ สรุปผลการจัด “โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4” เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.47 จากคะแนนเต็ม 5
 1.5 รับทราบ สรุปผลการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม จำานวนผู้เข้ารับการอบรม 110 คน ผลการประเมินภาพรวม 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 รับทราบ และเห็นชอบ รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปี 
งบประมาณ 2560 ไตรมาสท่ี 1 ในระบบ OMS (1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2560) โดยมีข้อแก้ไข




