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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day 
ประจำาปีการศึกษา 2562) เพื่อทำาความสะอาดห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ และจัดภูมิทัศน์ในภาควิชาให้เกิด
ความสวยงาน ต้อนรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ใหม่นี้ ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวันกิจกรรมบำาบัด
รักความสะอาด ประจำาปี 2562 เพื่อทำาความสะอาด
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และจัดภูมิทัศน์ใน 
ภาควิชาให้เกิดความสวยงาน ต้อนรับการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษาใหม่นี้ ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัด Big Cleaning Day ประจำาปี 2562

วันกิจกรรมบำาบัดรักความสะอาด 
ประจำาปี 2562 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ  
คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม ่
พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนท่ีมีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุด
อันดับ 1 - 10 ของการสอบตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โดย
ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การทำากิจกรรม แนะนำาการใช้ห้องสมุด รวมถึงระบบ 
การเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ในช่วงบ่ายนักศึกษารับฟัง 
การแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในแต่ละสาขาวิชา ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ประจำาปีการศึกษา 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 วันที่ 12 - 18  สิงหาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190809082012.pdf
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การอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด การอบรม 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิต
วิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3 
เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการเรียนใน
หลักสูตรนี้ มีความเชี่ยวชาญด้านสัณฐานวิทยา
เซลล์เม็ดเลือด และนำาไปใช้ในการพัฒนางานใน
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดโดย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชา 
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแขนงวิชา 
จุลทรรศนศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครบรอบ 25 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญภาควิชาฯ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ภาควิชากิจกรรมบำาบัด เพ่ือเสริมสร้างสิริมงคล และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ 
ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 11 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดพิธีทำาบุญภาควิชาฯ

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรมพิธี
มอบเสื้อกาวน์ขาว และพิธีไหว้ครู 

กิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด งานพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว 
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 3 และพิธีไหว้ครู
กิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2562 โดยมี คณาจารย์และ
บุคลากร นักศึกษากิจกรรมบำาบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี 
อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์์ 
เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังคำาชี้แจงเกี่ยวกับระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ ระบบแผน

งาน/โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี จากหัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณอนันต์ เดชพรม และทีมงาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำาแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณท่ีสามารถเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ผู้บริหารและภาควิชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณร่วมกัน 
ในระดับคณะฯ ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

บรรยายพิเศษ เรื่องระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และ ระบบแผนงาน 
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 

แขนงกายภาพบำาบัดในผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คลินิกกายภาพบำาบัดผู้สูงอายุ
ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด โดยมี การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ภาวะปัสสาวะ
เล็ดและวิธีการป้องกัน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง อาจารย์ประจำา
ภาควิชากายภาพบำาบัด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

แขนงกายภาพบำาบัดในผู้สูงอาย ุ
ภาควิชากายภาพบำาบัด 

จัดงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง และ อาจารย์ ดร.สาวิตรี ชารุนันทกร อาจารย์ประจำาภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ
ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้ความรู้แก่อาสาสมัครสมาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแล ญาติ 
ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ณ ศาลาวัดบ้านม้า ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบด ี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน 
มัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทราบแนวทางในการศึกษา
ในเนื้อหา และเตรียมตนเองสู่การเรียนการสอน
ในสาขาวิชาชีพ จากคณาจารย์ทุกสาขาวิชา 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

มัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562

อาจารย์ภาคกิจกรรมบำาบัด เป็นวิทยากร
อบรม อสม. โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วย 
ติดเตียง ณ รพสต.บ้านม้า จ.ลำาพูน 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Professor Jyh-Myng Zen จาก Department of 
Chemistry, National Chung Hsing University, Taichung, 
Taiwan ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
Zensor: A Catalyst from Academic Research to 
Practical Development of Sensor Applications 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00น. 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด 
Lunch Seminar ในหัวข้อเรื่อง Opportunity of 
Outside US Researchers to Apply for a US  
Grant วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ 
ไศละสูต จาก University of Hawaii at Manoa, 
USA ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 -  
13.00 น. 

ภาควิชารังสีเทคนิค 
จัด Lunch Seminar เร่ือง Opportunity 

of Outside US Researchers to 
Apply for a US Grant

บรรยายพิเศษโดย Professor Jyh-Myng Zen 
จาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดอบรมเกี่ยวกับ
โรคเอดส์สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 โดยได้รับเกียติ
จาก รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รอง 
ผู้ อำ า น ว ยก า รสถ าบั น วิ จั ย วิ ท ย าศ าสต ร์ สุ ข ภ าพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ความเสี่ยงและการ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV, และผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจ
ด้าน HIV โดย RIHES” คุณรัตนา ไชยฟองศรี และคุณศิริพร จิระศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ 
จากโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ทักษะการให้คำาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ 
การติดเชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน” 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม
เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำาปี 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อุบล พิรุณสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐารินทร์ บุญทา 
กภ. ฐิติสุดา สุขุมาภัย และนักศึกษาชั้นปี 4 ออก
บริการส่งเสริมสุขภาพและรักษาทางกายภาพบำาบัด 
ร่วมกับมูลนิธิหมอน้ำาเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 22 
ณ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ ตำาบลสบเมย และ โรงเรียน
บ้านแม่ลาย ตำาบลป่าโป่ง อำาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมออก 
บริการชุมชน ในโครงการหมอน้ำาเงินขาว

ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 22
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 
พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
12 สิงหาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน โครงการ EdPEx200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์วิเชียร 
ชุติมาสกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์วรวุฒิ 
แจ้งศุภนิมิต จากบริษัท แอ๊ตต้าอุตสาหกรรม และ นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ เจ้าหน้าที่ สป.อว.
เพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรในการดำาเนินงาน และผลลัพธ์
ของหน่วยงานที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับการประเมินระดับ 300 คะแนน ในปี 2563 ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.00 - 16.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ EdPEx200
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบด ี
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ 
หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ บุคลากร ภาควิชา
รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา 
แลกเปล่ียนจาก Department of Medical Imaging 
and Radiology, Shu Zen Junior College of 
Medicine and Management, Taiwan โดยมี 
Lecturer Ryan Zhou เดินทางมาเยือน เพื่อร่วม
ประชุมวางแผนงาน และหารือความร่วมมือภายใต้ 
MOU ระหว่าง SZMC กับภาควิชาฯ พร้อมด้วย
นักศึกษา 4 ราย ร่วมฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาค
วิชารังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 
13 สิงหาคม 2562 - 13 กันยายน 2562 นอกจากนี้ 
นักศึกษากลุ่มรังสีเทคนิคสหสัมพันธ์อาเซียนบวก 3 
ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับและสร้างสัมพันธไมตรี
ที่ดีต่อกัน ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shu Zen 
Junior College of Medicine and 
Management, Taiwan
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญวัน
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ 
ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำาบุญทอดผ้าป่า
สามัคคี ประจำาปี 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้า
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น 
ประธานเปิดกิจกรรมการนำาเสนอผลสัมฤทธิ์
ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนดูงาน ณ Kobe 
University และ Osaka Health Sciences University 
ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษากิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 4 
ณ ห้องเรียน NT 301-302 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

คณบดี ร่วมพิธีทำาบุญในโอกาส ครบรอบ 47 ปี 
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษากิจกรรมบำาบัดนำาเสนอ
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน 
ณ Kobe University และ Osaka 
Health Sciences University 
ประเทศญี่ปุ่น
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 
2562 เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่
นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำาพานไหว้
ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การอบรมป้องกันการเกิด 
อัคคีภัย และการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหวภายในอาคาร 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2562 วิทยากรจาก งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครเชียงใหม ่ให้แกบ่คุลากรและ
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ทุกสาขาวิชา เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษา รู้วิธีปฏิบัติและรู้วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เม่ือ 
เกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รวมท้ังปฏิบัติการเพ่ือช่วยผู้ประสบภัย 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

การอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย 
และการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหว ประจำาปี 2562

คณาจารย์ นักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมให้คำาแนะนำาทางกายภาพบำาบัด และการ
ออกกำาลังกาย PD Dance ในงาน Parkinson’s disease 
day จัดโดย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ร่วมกับชีวาแคร์ 
สหคลินิก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การใช้ยา 
ตลอดจนคำาแนะนำาที่เหมาะสมสำาหรับผู้ป่วยและญาติ 
ณ ชีวาแคร์สหคลินิก จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 
2562 

คณาจารย์ นักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัด
ร่วมงาน Parkinson’s disease day
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมโลกใหม่ในรั้วสีน้ำาเงิน ประจำาปี
การศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ของคณะเทคนิคการแพทย์มีความพร้อม 
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการ
ศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต 
นักศึกษา ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 

โลกใหม่ในรั้วสีน้ำาเงิน 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเข้าเย่ียมชม 
คณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 และศูนย์
บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวาย
ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 
2562 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง
นวัตกรรม” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2562

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และหน่วยการวิจัยนานาชาติที่ 174/PHPT ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research 
Institute for Sustainable Development: 
IRD) ประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการนานาชาติ เรื ่อง “การกำาจัดเชื้อไวรัส 
เอช ไอ วีและไวรัสตับอักเสบเรื้อรังในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เราเข้าใกล้เป้าหมาย
เพียงใด?” (Elimination of Human Immuno-
deficiency Virus and Chronic Viral Hepatitis 
in South–East Asia: How close are we?) และ
เป็นโอกาสเดียวกันที่จะได้ร่วมเฉลิม ฉลองในวาระ
ครบรอบ 75 ปี ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส 
โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
19 - 20 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการนานาชาต ิ
เรื่อง Elimination of Human 

Immunodeficiency Virus and 
Chronic Viral Hepatitis in 

South–East Asia: How close are we?

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยพี เอช พี ที 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธีใหม่ๆ เพื่อ
สนับสนุนการกำาจัดโรคติดเชื้อเหล่านี้ การศึกษา
วิจัยในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน 
การถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่
ทารก (โครงการวิจัย iTAP และโครงการวิจัย 
iTAP2) และการวินิจฉัยการติดเชื้อเอช ไอ ว ี
โดยเร็ว ในเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น 
โดยมีนักวิจัย และบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีให้บริการ 
ทางด้านสุขภาพ แพทย์จากภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย กัมพูชา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม พร้อมทั้งตัวแทน
ของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคต่างๆ เหล่าน้ี 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป เข้าร่วม
แบ่งปันทักษะความรู้และประสบการณ์ จำานวน 
120 ท่าน  

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190816163534.pdf
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รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้า
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานส่ิงแวดล้อม
สดใส ปลอดภัยสุขภาพ ครั้งที่ 11 โดยโครงการดังกล่าว
เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่าง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (สาขางานยานยนต์) โดย
กิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการเจาะเลือดเพ่ือตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) และการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การดูแลรักษารถยนต์ และจักรยานยนต์ โดย อาจารย์จักรินทร์ ขันนาค และ อาจารย์รัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง 
คณาจารย์จากงานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สารพิษในการทำางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ พร้อมกับอธิบายผลการตรวจ CBC โดย อาจารย์ ดร.พลรัตน์  
พันธุ์แพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

งานส่ิงแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ คร้ังท่ี 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุกูล และ ผู้ช่วยศาสตรา
จารย์ประพัณฐ์  หลวงสุข จากแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวฉัฐสุดา 
สันติสุข นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประชุม
และนำาเสนอผลงานด้วยวาจา ในงานประชุม THOHUN  
Annual Meeting 2019 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
เข้าร่วมประชุมในงาน THOHUN 

Annual Meeting 2019
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ เพาะกล้า...โอทีต้นใหม่ เพื่อ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากิจกรรมบำาบัดช้ันปีท่ี 1 
และเจตคติต่อวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เพ่ือนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำาภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
24 สิงหาคม 2562 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด 
Lunch Seminar ในหัวข้อเรื่อง Opportunity of 
Outside US Researchers to Apply for a US 
Grant วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ 
ไศละสูต จาก University of Hawaii at Manoa, 
USA ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 
13.00 น. 

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมภาควิชารังสีเทคนิค 

ประจำาปี 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรมเพาะกล้า...โอทีต้นใหม่ ประจำาปี 2562 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Seiji  
Okada จาก Center for AIDS Research, 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีให้การต้อนรับคณาจารย ์
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ Associate 
Professor Dr. Ling-Yi Lin และ Dr. Cheng- 
Feng Lin จาก Institute of Allied Health  
Sciences, College of Medicine, National 
Cheng Kung University, Taiwan ณ ห้องประชุม
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันต่าง
ประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพ่ือร่วม 

ประชุมวางแผนงานและปรึกษาหารือ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมถึง 
การแลกเปล่ียนนักศึกษา/บุคลากร และการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกัน เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันฐ์ หลวงสุข อาจารย์ประจำาภาควิชา 
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร 
ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่
ตำาแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม การ
สัมมนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ 
คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับฟังประสบการณ์ในการเตรียม
เอกสารวิชาการรับใช้สังคม จากผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
จนสามารถขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการได้ท้ังระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 
55 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ 
จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดพิธีการสัมมนาวิชาการ เมื่อ 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย ์
เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 

ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2561 โดย
สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจำาปีการศึกษา 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชม 
คณะฯ ในงาน CMU Open House 2019 เปิดบ้าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความ
สนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ 
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน 

CMU Open House 2019
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CONGRATULATIONS

Ms.Yan Lin 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่

ได้รับรางวัล The Joseph K.-K. Li Travel Award ในงานประชุม the 17th SCBA 
International Symposium ณ Kunming, China ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2562  
โดยนำาเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “The FGFR1 signaling upregulates FOXQ1 
transcription factor via ERK2 activation to promote cell proliferation and 
breast cancer progression” โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ  Prof. Dr. 
Jianming Xu  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ ดร.รุจิเรข ไชยวงษา และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 วันที่ 12 - 18  สิงหาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190809082012.pdf
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CONGRATULATIONS

นางสาวกวินทรา สิทธิไกรพงษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกำาลังกาย คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาลัยศิลปะและสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบการ 
pitching Startup Thailand League ในหัวข้อ Application iTherapist โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเป็นเงิน
สนับสนุนโครงการ 25,000 บาท เพื่อทำา prototype ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านการอนุมัติงานจากคณะกรรมการใน
การแสดงผลงาน prototype application iTherapist ในงาน Startup Thailand 
League Demo Day 2019 ได้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 25,000 บาทในระหว่างวันที่ 
25 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพ
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อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ผู้สอนออนไลน์ยอดเย่ียมจากผลงานวิชาการ ในรายวิชา เทคนิค 
การจัดการความเครียด (Stress Management Techniques) CMU MOOC 
รหัสรายวิชา CMU031 ทาง www.thaimooc.org จัดโดย สำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนบน ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai Cyber University 
TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง 
รหัสนักศึกษา 591110200 นักศึกษาสาขาวิขารังสีเทคนิค  
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัล champion of the Poster Competition in APYS2019 จาก
การแข่งขันในกิจกรรม Poster Competition ในงาน The 2nd ASIA Pacific 
Youth Leadership Summit 2019 ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือก เพื่อรับทุนจาก 
University Utara Malaysia ให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้ง 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านผู้นำาเยาวชนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเสริมสร้างเครือข่าย 
ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 
2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 8/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ กำาหนดการจัดกิจกรรม CMU Open House ประจำาปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 
30 สิงหาคม 2562 
 1.2 รับทราบ กำาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2561 
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ
 2.1 เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา 515256  การสร้างภาพและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย 1 
ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้กำาหนดให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป  

ด้านบริหารงานบุคคล
 2.2 เห็นชอบ แบบประเมินผู้บริหารรายบุคคล ประจำาปี 2562  


