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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำานักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินและการบำาบัด 
ในส่วนของงานฝ่ายผู้สูงอายุของภาควิชากิจกรรมบำาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ทางนักศึกษา
กิจกรรมบำาบัดญี่ปุ่นได้รับฟัง รวมไปถึง การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น เช่น 
การแสดงรำาไทย การทำาขนมไทย นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมงานกิจกรรมบำาบัดในโรงพยาบาล Soseikai 
General Hospital ที่จังหวัดเกียวโต และสถานบริการผู้สูงอายุทั้งในเครือโรงพยาบาลและชุมชน และ
ได้มีโอกาสดูงานที่ Working support center for the higher brain dysfunction ‘Rashinban’ 
ณ มหาวิทยาลัย Osaka Health Science ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2561 

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ มหาวิทยาลัย Osaka Health Science ประเทศญี่ปุ่น
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ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการอำานวยการ พร้อมด้วย คณะ 
กรรมการอำานวยการ คณะผู้บริหาร คณะเทคนิค 
การแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
แก่น ักศ ึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จ ำานวน 
244,414.84 บาท ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดงาน CMU Marathon 2017 จากสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให ้

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้ 
การต้อนรับบุคลากรจาก UMT, Myanmar และ 
LFHC, Laos เดินทางมาเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Short Course 

 Training: “Clinical Laboratory Improvement 
Tools”) ณ แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ (Medical Technologist) 

จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Mr. Singkham Saikhamheuang จาก Laos Friends Hospital for 
Children สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Miss KHIN KHIN NYUNT WIN, Demonstrator, 
Medical Laboratory Technology Department, University of Medical Technology, Mandalay 
และ Miss Win Kalayar Kyaw, Assistant Lecturer, Medical Laboratory Technology Department, 
University of Medical Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับบุคลากร
จาก UMT, Myanmar และ LFHC, Laos

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2561
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนา
สำานักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561 เรื่อง 
“Team Building : สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข” 
เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม และ
การทำางานอย่างมีความสุข เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จใน
องค์กร วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มนต์เมือง รีสอร์ท 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ
การวิเคราะห์อภิมาน (A systematic review and 
meta-analysis) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ 
เสาแก้ว วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
7 - 8 กรกฎาคม 2561 

โครงการสัมมนาสำานักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปี 2561 เรื่อง “Team Building : 

สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข” 

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมจัดกิจกรรมวัน
มหกรรมคุณภาพ (Quality Day) คร้ังท่ี 5 ในวัน
จันทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 
-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ 
เทคนิคการแพทย์ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน

กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ Quality Day) ครั้งที่ 5

เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมวันมหกรรม
คุณภาพในวันดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อ เรื่อง “เริ่มต้นอย่างไรสำาหรับการจัดการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยได้รับเกียรติ 
จาก อาจารย์ธีรวัฒน์ กำาเนิดศิริ อาจารย์ประจำา 
คณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร
ของคณะเทคนิคการแพทย์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบด ี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม 
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน จัดโดย คณะ 
กรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เพื ่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงาม และการทำานุบำารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 
กรกฎาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
(Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์
สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดย
ส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2561 จำานวน 12 ท่าน และ
มีผู้โชคดี จำานวน 2 ท่าน  ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
รางวัลที่ 1 จำานวน 500 บาท ได้แก่ นางสาวภัคธาดา  
ชวนะดิษฐ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
รางวัลที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวศิริทิพย์  
พฤกษ์ทยานนท์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) 
ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำาเดือนกรกฎาคม ประจำาปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีหล่อเทียน
และสมโภชเทียนพรรษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล พิรุณสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ณฐารินทร์ บุญทา และ กภ.ฐิติสุดา สุขุมาภัย พร้อมด้วย
นักศึกษากายภาพบำาบัดท่ีเป็นศิษย์เก่า PRC นางสาวกมลชนก 
สมัครการ และ นางสาวจริยา สุริยะ ร่วมออกให้บริการให ้
คำาปรึกษา และรักษาทางกายภาพบำาบัดกับมูลนิธิแพทย์
น้ำาเงินขาว ในสถานที่ห่างไกล ภายใต้โครงการหมอน้ำาเงินขาว
ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนวังมะริว และโรงเรียนบ้าน
หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
14 - 15 กรกฎาคม 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมออกบริการชุมชน
ในโครงการหมอน้ำาเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ นำานักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 6 คน ที่ได้รับทุนฯ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษากิจกรรมบำาบัด (Occupational Therapy Student Exchange Program) 
เพื่อศึกษาดูงานวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Angeles University 
Foundation ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Angeles University Foundation 
ประเทศฟิลิปปินส์
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัด
กิจกรรม Lunch Seminar เรื่อง AUN-HPN ASEAN 
UNIVERSITY NETWORK - HEALTH PROMOTION 
NETWORK ตามแนว ASEAN UNIVERSITY NETWORK 
FRAMEWORK โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็น
วิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ 
เพื่อรับทราบแนวนโยบายและทิศทางนโยบายสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน AUN-HPN ณ ห้อง
ประชุมภาควิชากิจกรรมบำาบัด อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 
กรกฎาคม 2561 

สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม “หลักการ 
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel (MS Excel) สำาหรับ
การจัดการข้อมูล” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ 
ผสมทรัพย์ อาจารย์ประจำาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความสนใจจาก
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือนำาความรู้ 
ในการอบรมไปใช้ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
และรวดเร็ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

การอบรม “หลักการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel (MS Excel)

สำาหรับการจัดการข้อมูล”

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรม Lunch Seminar
เรื่อง AUN-HPN Asean University Network - Health Promotion Network

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 31
วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561
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โครงการสัมมนา เสวนาวิชาการ
กับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนา 
งานวิจัยฯ ประจำาปี 2561

คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ จัดโครงการ 
สัมมนา เสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนา 
งานวิจัยฯ ประจำาปี 2561 ให้แก่อาจารย์และบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำาเสนอโปสเตอร์ผลงาน
วิชาการ (ทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯ ประจำาปี 2560) 

และเสวนาวิชาการ เรื่อง Thailand 4.0 กับการมุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่เชิงนวัตกรรมและพาณิชย์
และความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ 
อานันทนะ ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงบ่าย แบ่งกลุ่ม 
KM ในหัวข้อเรื่อง ทำาอย่างไรให้นักวิจัยประสบความสำาเร็จในการทำางานเชิงนวัตกรรม ณ ห้องบรรยาย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียน 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2561 เวลา 
09.00 - 15.00 น.
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Miss Daphne Wang Qiao Xuan และ Miss Phong 
Hui Kuan นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Biomedical 
Sciences จาก Faculty of Health Sciences, Universiti 
Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ เข้านำาเสนอ 
Summary of training โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา 
ระบบการเรียนการสอน หัวหน้าภาคฯ หัวหน้าแขนงฯ 
และคณาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย หัวหน้าภาคฯ คณาจารย์ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบทุน 
จากบริษัท ยูแฟมคลีนิค จำากัด โดยมี คุณนวลศรี 
กิตติเจริญฤกษ์ ผู้จัดการฯ คุณพรรณนภา กิตติ 
เจริญฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณสิทธิชัย 
สุนทรกะลัมภ์ ท่ีปรึกษา เป็นผู้แทนมอบเงิน จำานวน 
150,000 บาท เพ่ือนำาไปพัฒนาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

บริษัท ยูแฟมคลีนิค จำากัด มอบเงิน
พัฒนาภาควิชากายภาพบำาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษาจาก Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
เข้านำาเสนอ Summary of training
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในช่วงเช้ามีบรรยาย 
เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ของนักศึกษา วินัยนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และนำาเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา / การประชุมเชียร์ / การรับน้องใหม่ และ
ชี้แจงการเก็บเงินของนักศึกษาใหม่ โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยาย
แต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน แนะนำา
วิชาชีพและตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ รหัส 61 ณ ห้อง
ประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารคณะเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่

ปีการศึกษา 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี 
ถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2561 
เพ่ือเป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม 
ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝัง 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร 
ให้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ 
วัดถ้ำาผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวัน
อังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ 
สัญจรไหว้พระทำาบุญ ถวายเทียน

พรรษาเป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2561
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รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนปฏิบัติการ 
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น CMU Smart 
City Clean Energy โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 1 
ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการ
แพทย์ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 - 
12.00 น. 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต คร้ังท่ี 10 เน่ืองในโอกาสแสดงมุฑิตาจิต 
แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ เรื่อง 
การแก้ปัญหางานประจำาวันและการควบคุมคุณภาพ
ในงานบริการโลหิต เพื่อนำาความรู้ในเชิงปฏิบัติการที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทราบถึงกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการได้รับส่วนประกอบของเลือดแก่ผู้ป่วย
มากขึ ้น และแลกเปลี ่ยนความรู ้ซึ ่งกันระหว่างห้อง
ปฏิบัติการธนาคารเลือด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน เป็นประธานเปิด ณ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 
26 กรกฏาคม 2561

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนปฏิบัติการ 
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

CMU Smart City Clean Energy 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

ครั้งที่ 10
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นักศึกษากายภาพบำาบัด เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์อารยา ญาณกาย อาจารย์ประจำาภาควิชา 
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำานักศึกษากายภาพบำาบัด ระดับปริญญาตรี  
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาการเรียน
การสอนในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการได้นำาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบำาบัด ณ Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM), School Reha-
bilitation Sciences, Kuala Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับรางวัล World Council of Biomechanics 
Travel Awards ในงาน 8th World Congress 
of Biomechanics จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 
กรกฏาคม 2561 ณ Dublin, Ireland
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CONGRATULATIONS

อาจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับการตีพิมพ์เป็นกรณีศึกษา 1 ใน 12 กรณีศึกษา 
ในวารสาร Ent Digest โดย Engagement Thailand 
ในงานประชุมวิชาการ The 5th Engagement 
Thailand Annual Conference พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 30
วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561
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CONGRATULATIONS

นายคมกริบ หลงละเลิง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับรางวัล Best oral presentation award (Silver) 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา (International Conference 
for Adaptations and Nutrition in Sports; 
ICANS) 2018 โดยมี รองศาสตราจารย์ สายนที 
ปรารถนาผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรม 
บางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 18 - 20 
กรกฏาคม 2561
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CONGRATULATIONS

นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับการคัดเลือกผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การ 
ออกแบบ การผลิต และการประเมินผล นวัตกรรม 
แผ่นประคบร้อนสมุนไพรพยุงหลังที่สามารถใช้ 
ร่วมกับการออกกำาลังกายสำาหรับบำาบัดรักษา 
อาการปวดหลังเรื้อรัง” ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น 
Top 7 จาก 100 โครงการวิจัยของทุน พวอ. - สกว. 
ประจำาปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 
พวงมะลิ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงได้นำาเสนอผลงาน 
และจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันศุกร์์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ  สรุปผลประเมินการจัดอบรม เร่ือง การโค้ชเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  (Performance 
 Coaching for Managers and Supervisors) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ภาพรวมความพึงพอใจ 
ผู้เข้ารับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.41  จากคะแนนเต็ม 5.00  
 1.2 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และการรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ประจำาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์  แสงอุดม  
 1.3 รับทราบ สรุปจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ จากการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 ถึง รอบท่ี 4 รวมจำานวนท้ังหมด 346 คน และระดับบัณฑิต
ศึกษา รวมจำานวนท้ังหมด 25 คน

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ
 2.1 เห็นชอบ ในเกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษาระดับปรญิญาตรีท่ีคาดว่าจะสำาเรจ็การศกึษา ประจำา 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ราย นางสาวสุภาวดี คำาไชย รหัส 571110192 ตามที่เสนอ    
 2.2 เห็นชอบ การให้ลำาดับขั้นกระบวนวิชาต่าง ๆ  ระดับปริญญาตรี  ประจำาภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2560 จำานวน 9 กระบวนวิชา ตามที่เสนอ

ด้านบริหารบุคคล

 2.3  เห็นชอบ การขออนุมัติลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทางกิจกรรมบำาบัด  ณ  Tokyo 
Metropolitan University  ประเทศญี่ปุ่น ของอาจารย์ศุภลักษณ์ ผาดศรี  สังกัดภาควิชากิจกรรม 
บำาบัด มีกำาหนด 3 ปี ตามที่เสนอ
 2.4 มติรับรองว่า Prof. Dr. Rik Gosselink เป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2557 และเห็นชอบให้นำาเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) คณะเทคนิคการแพทย์


