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เนื่องในวันรังสีโลก ประจำาปี 2563

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมหารือ ร่วมกับ Dali 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล
ออนไลน์ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์ 
คลินิก (ชั้น 8) อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Mrs. Eve Lubin, Counsellor for Culture and Cooperation 
Mr. Guillaume Da, Attaché for Science and Higher Education 
Cooperation Mrs. Lisa Louveton, Project Coordinator 
อาคันตุกะชาวต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำา
ประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาคันตุกะชาวต่างประเทศ จาก 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจำาประเทศไทย

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ประชุมหารือทางวิชาการ 
ร่วมกับ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง อาจารย์ประจำา
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาวัสดุที่ใช้ 
ในการกำาบังรังสี และเรืองเเสงจากแก้วที่เจือด้วยธาตุกายาก 
ในโครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
ประเทศไทย ครั้งที่ 18  ณ โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 
พฤศจิกายน 2563

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
จัดโครงการชี้แจงการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสำาหรับ
อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
เพ่ือให้ทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม
แผนการสอน กำาหนดการฝึกงานทางคลินิกหลักเกณฑ์
และแนวทางการดูแลนักศึกษา การให้คะแนน
การฝึกปฏิบัติ อีกทั้งเกิดการประสานงานระหว่าง
สถาบันผู้ผลิตและสถานที่ให้การศึกษาทางคลินิก
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเอื้ออำานวยให้นักศึกษา
กิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์และ
มีการเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการเป็น 
นักกิจกรรมบำาบัดที่ดีต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 
6 -7 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
และห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดโครงการชี้แจงการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 
สำาหรับอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก

อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากร 
ในการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคประเทศไทย ครั้งที่ 18 
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 
ราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติใน 
พระอุปถัมภ์ฯ อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2563 ทรงเยี่ยมลูกช้างพังฟ้าแจ่ม 
ซึ่งเป็นช้างในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์
ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล 
และคุณปภาวี พรุเพชรแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จฯ และถวาย
รายงาน
 

ทั้งนี้ พังฟ้าแจ่ม ลูกช้างอายุ 3 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้าง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  
ด้วยปัญหาข้อเท้าด้านซ้ายขาดจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัด ทำาให้มีปัญหาขาด้านหน้าขวาและกระดูก
สันหลังโก่งจากการรับน้ำาหนักที่ไม่สมดุล โดยโรงพยาบาลช้างได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำารองเท้าเทียมและให้การรักษาฟื้นฟูทาง
กายภาพบำาบัด จนปัจจุบัน พังฟ้าแจ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้น การโก่งของขาหน้าด้านขวาและกระดูกสันหลัง
ลดน้อยลง ใช้ขาหน้าซ้ายในการรับน้ำาหนักได้ดีขึ้น

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย ์
ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ 
ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยม 

ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม
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คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (lunch seminar) เรื่อง
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
เตรียมเปิดรับคำาของบประมาณ ประเภท fundamental 
fund ประจำาปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS 
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
เตรียมเปิดรับคำาของบประมาณประเภท 
fundamental fund ผ่านระบบ NRIIS

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิจกรรมบำาบัด ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2563 โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กล่าวเปิดงาน 
และช้ีแจงระเบียบและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังเสวนา 
เรื่อง Tips for Developing Successful Proposal. โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ อาจารย์ประจำาภาค
วิชากายภาพบำาบัด ทั้งนี้ มีการนำาเสนอรายงานความก้าวหน้า
ในการทำาวิทยานิพนธ์และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด ณ ห้องประชุมภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
มหาบัณฑิตกิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ พร้อมด้วย 
นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา ได้จัดทำาบุญ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน 
(Center of Innovative Immunodiagnostic 
Development) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ แห่งใหม่ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
 2563

พิธีทำาบุญศูนย์พัฒนานวัตกรรม 
ชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญภาควิชาฯ 
ประจำาปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. 
สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้าภาคฯ คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธี
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด ชั้น 4  คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 

พิธีทำาบุญภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2563
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนิน 
โครงการให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อโควิด-19 (Outreach and contactless care 
services for COVID-19 testing) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ต่อยอดจากจุดบริการแรก ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน และแห่งที่สอง ณ ตลาดจริงใจมาร์เกต โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำาดวง อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
หัวหน้าโครงการ 
 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร USAID และ Thailand One Health University 
Network (THOHUN) ในการเปลี่ยนแปลงโมเดลเพื่อให้สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ สามารถทำาการ
เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ลำาคอ และเก็บตัวอย่างเลือด เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และจัดการกับขยะติดเชื้อ
จากการเก็บตัวอย่างได้ภายในพื้นที่ของรถบรรทุกคันเดียว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงก็ยังสามารถประยุกต์ให้เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่สามารถใช้ตรวจวินิจฉัย
โรคอื่นๆ ในชุมชนได้ในอนาคต 

หน่วยบริการเคลื่อนที่สำาหรับ 
ตรวจโควิค-19 คณะเทคนิคการแพทย์
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ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
ประธานกรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย กรรมการอำานวยการประจำา
คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง” 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก) สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการประชุมกรรมการอำานวยการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ 
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบด ี

 ในโอกาสได้รับเป็น “ศาสตราจารย์
เงินเดือนขั้นสูง” 

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม PACs ผ่านระบบ SMI และ  
digicard ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด โดยมี นาย
ภาคภูมิ อุดมโสภกิจ system engineer จากบริษัท เจ.เอฟ.แอดวานซ์ เมด จำากัด และ นายอิทธิศักดิ์  
วีรธนศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563  

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดอบรมการใช้โปรแกรม PACs 
ผ่านระบบ SMI และ digicard 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรียน และอาจารย์จากโรงเรียน 
กวดวิชา Strong Academy อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียน 
การสอนของคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจาก
โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy เชียงใหม่
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำาปี 2563 ด้านวิชาการ/วิจัย
โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้องประชุมอรนิเวศน์ ชั้น 1 อาคารสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน

CONGRATULATIONS
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CONGRATULATIONS

นางสาวรุจิรดา วงษ์วิวัฒน ์
นักศึกษารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน
หัวข้อเรื่อง “การศึกษาสมบัติด้านการกำาบังรังสีเอกซ์ในงานด้านรังสีวินิจฉัยของแก้ว
ตัวอย่างที่เจือด้วยธาตุตะกั่ว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา

ในการประชุมวิชาการ เน่ืองในวันรังสีเทคนิคโลกประจำาปี 2563 (WORLD RADIOGRAPHY 
DAY 2020) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
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CONGRATULATIONS

นางสาวมลิสา ต๊ะมัง
นักศึกษารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation) 
ในหัวข้อเรื่อง “Difference in UV Intensity Indoor and Outdoor Areas at the 
Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University” โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในการประชุมวิชาการ เน่ืองในวันรังสีเทคนิคโลกประจำาปี 2563 (WORLD RADIOGRAPHY 
DAY 2020) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต

CONGRATULATIONS
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CONGRATULATIONS

นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ
นายทักษ์ดนัย จำารัส 
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

นำาทีม Erythro-Sed ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงิน
รางวัล 15,000 บาท ในการแข่งขันวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงาน
วิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020: R2M 2020) ครั้งที่ 8  
ระดับภูมิภาค เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำาหรับการวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน
ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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CONGRATULATIONS

นางสาวผ่องใส กาวี 
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 1 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ “อนาคตไทยกับการควบคุมปัญหา 
เหล้า-เบียร์” จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (Centre of Alcohol Studies) ผ่านการแข่งขัน
สุนทรพจน์ในระบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ นางสาวผ่องใส กาวี ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท โดยได้ขึ้นกล่าว
สุนทรพจน์ ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
 25 - 26 พฤศจิกายน 2563

Live การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 >> CLICK

https://www.facebook.com/757479107648256/videos/1239816009722496/
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 14/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โดยมีข้อเสนอแนะ
 1.2 รับทราบ รายงานสรุปผลการจัดโครงการคัดกรองความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวัณโรค 
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
 1.3  รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562
 1.4 รับทราบ แผนพัฒนาวิชาการในระยะ 5 - 10 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาสที่ 4
 2.2 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดคำารับรองการปฏิบัติงาน (CMU-PA) 
ประจำาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 
 2.3 เห็นชอบ ผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจำาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

ด้านบริหารวิชาการ

 2.4 เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
กิจกรรมบำาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา รหัส 64... 
เป็นต้นไป


