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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักศึกษาชาวต่างประเทศจาก 
Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsann 
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย จำานวน 3 ราย และ
นักศึกษาจาก Diagnostic Imaging and Radiotherapy 
Programme, Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย จำานวน 5 ราย ในโอกาสเดินทางมา
ฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 
09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
เลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำาบุญเนื่องใน 
โอกาสครบรอบ 51 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 
และชมนิทรรศการ “ปฐมบทสัฐิวรรษ สู่นวัตวิถีแห่งวิชาชีพ
ครู” ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษา
จาก Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) 

ประเทศมาเลเซีย

คณบดีร่วมพิธีทำาบุญในโอกาสครบรอบ 51 ป ี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ
กับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2562 โดยมี Dr.Gonzague Jourdain และทีมวิทยากรปฏิบัติการ (PHPT) บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Sharing Exciting Experience: Tips/Tricks & How to be success for publication in the 
high impact international journal และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำานวย
การอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: STeP บรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
innovative research proposal ให้ประสบความสำาเร็จ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 - 15.30 น.

งานเสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ประจำาปี 2562” 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล พร้อมด้วย
คณาจารย์แขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ 
“การออกกำาลังกายเพื ่อป้องกันการหกล้ม” 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำาบล 
ท่าวังตาล ณ เทศบาลตำาบลท่าวังตาล อำาเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด 
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำาบลท่าวังตาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
และ อาจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง อาจารย์
ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
ในงาน “The 2nd Materials Research Society 
of Thailand International Conference 
(MRS-Thailand 2019)” และนำาเสนอผลงาน
วิชาการ ในหัวข้อเรื่อง A study of X-ray Radia-
tion Shielding Properties of Bricks Contained 
Barium Sulfate และ Study on Radiation 
Shielding Properties of Glass Samples 
Doped with Holmium ณ โรงแรม เดอะซายน์ 
พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 
 2562 

อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมการประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงาน 
ในงาน MRS-Thailand 2019 จังหวัดชลบุรี
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวาย
เทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2562 เพื่อ
เป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝัง 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีแก่บุคลากร 
ให้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  
ณ ว ัดพระธาตุดอยน้อย ต ำาบลดอยหล่อ 
อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ 
สัญจรไหว้พระทำาบุญ ถวายเทียนพรรษา 

เป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   
เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ 
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
จากกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์เก่ียวกับการดำาเนินการระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำาสื่อการสอนออนไลน์ 
และการจัดการสอนการสอบรูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อานันท์  
สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำานวยการ 
สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2  
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำาสื่อการสอนออนไลน์ และ 
การจัดการสอนการสอบรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
การดำาเนินการ EdPEx



7

อาจารย์ ดร.โสภิฎา อภิชัย อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
นำานักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 6 ราย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรม
บำาบัด เพื่อความรู้การปฏิบัติงานทางคลินิคกิจกรรมบำาบัด และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ณ Osaka Health Science University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562 

อาจารย์และนักศึกษากิจกรรมบำาบัด 
เดินทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka Health 
Science University ประเทศญี่ปุ่น
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด แสดงความขอบคุณ
แด่ ผศ.ดร. วิไลวรรณ  มณีจักร  สโนว์ 
ในโอกาสลาออกจากราชการ

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด แสดงความขอบคุณแด ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ  มณีจักร  สโนว์  
อาจารย์ฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในโอกาสลาออกจากราชการ ในโอกาสนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้า
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และ
บุคลากรภาควิชาฯ ได้เป็นผู้แทนมอบโล่เก่ยรติคุณ 
และช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความความขอบคุณที่ได้
อุทิศตน ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาราชการท่ีผ่านมา 
เม่ือวันท่ี 19 กรกฏาคม 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์  
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม 
ปีการศึกษา 2562 นี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บริการวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jianming Xu 
จาก Southwest Medical University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาหารือด้านความร่วมมือ
ทางการวิจัย ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

คณบดีให้การต้อนรับ 
Professor Dr. Jianming Xu 

จากประเทศจีน 

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ  สำาลีรัตน์ คาร์ราเวย์ 
อาจารย์ประจำาแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  ได้รับเชิญจาก กรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง Dried Blood Spot for Viral load  
assay ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายห้องปฏิบัติการการตรวจปริมาณไวรัส
เอช ไอ วี ณ โรงแรม ที เค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2562

อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
บรรยายในหัวข้อเรื่อง Dried Blood Spot for Viral load assay 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด การ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การทวนสอบระดับกระบวนวิชา
และระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยาย 2 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้า
ภาควิชากายภาพบำาบัด พร้อมด้วย คณาจารย์ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสลัย กัลยาณพจน์พร ประธาน
อนุกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ช่ืน 
กภ.เพ็ญพร สำาเภาแก้ว กภ.ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ผดุงกิจ อนุกรรมการ เพื่อ
ตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร และ
เป็นข้อมูลในการพิจารณารับรองปริญญา พร้อมทั้งให ้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต ครั้งที่ 11 เรื่อง การแก้ปัญหางาน
ประจำาวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการ
โลหิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติการทบทวน
ความรู้ ทักษะปฏิบัติและสามารถเลือกและเตรียม
ส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยประเภท
ต่างๆ ได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการ
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
24 - 26 กรกฎาคม 2562

การตรวจประเมินสถาบันและหลักสูตร
กายภาพบำาบัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ครั้งที่ 11 
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมผู้ปกครอง 
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ในช่วงเช้ามีบรรยาย เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และ
สวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายของนักศึกษา วินัย
นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ 
รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
และนำาเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การประชุม

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เชียร์/การรับน้องใหม่ และชี้แจงการเก็บเงินของ
นักศึกษาใหม่ โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละสาขาวิชา พร้อมท้ัง 
แนะนำาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษา ชี้แจง 
การเรียนการสอน แนะนำาวิชาชีพและตอบข้อ 
ซักถาม โดย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ 
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Pre-college คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำาคัญ และโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรั้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ผ่านสื่อ online / 
การใช้ห้องสมุด และ การใช้ภาษาอังกฤษ English Module ของมหาวิทยาลัย” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์

ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (การเรียนและกิจกรรมในระหว่างเรียน) การปรับตัว 
เรื่องการเรียน การจัดสมดุลระหว่างการเรียนและการทำากิจกรรม โดยมีรุ่นพี่มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม Pre-college 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ปีการศึกษา 2562
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Biomedical 
Sciences, Faculty of Health Sciences 
จำานวน 3 ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ 
ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขา Diagnostic Imaging 
and Radiotherapy Programme จำานวน 5  
ราย จาก Universiti Kebangsann Malaysia 
(UKM) ประเทศมาเลเซีย ที่ได้เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ ณ ภาครังสีเทคนิค ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการ
ศึกษาต่างประเทศ ซึ่งมีกำาหนดเข้ารับการฝึก
อบรมตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2562 
ที่ผ่านมา ได้นำาเสนอ Summary of training  
โดยมี คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ 
ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
ณ ห้องประชุม 1 และ ห้องประชุมภาควิชา
รังสีเทคนิค 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562

นักศึกษาจาก UKM นำาเสนอ 
Summary of training ภายใต้โครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้า 
ภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.มนตรี ตั้งใจ อาจารย์ประจำาภาควิชาฯ และ 
MS.Khin Thandar นักศึกษาปริญญาเอก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ  
Continuing Medical Imaging Technology  
Education:Knowledge update in 
radiologic technology จัดข้ึนโดย Myanmar 

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก 
ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศพม่า

 Society of Medical Radiation Tecnol-
ogist ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม 2562

โดยมีรายละเอียดของหัวข้อที่บรรยายดังนี้
การบรรยาย เรื่อง Magnetic resonance 
spectroscopy and its applications 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
การบรรยาย เรื่อง Low dose radiation: 
Risk or Not โดย รองศาสตราจารย์ ดร. 
มนตรี ตั้งใจ
การบรรยาย เรื่อง Determination of fat 
content by magnetic resonance imaging 
and magnetic resonance spectroscopy 
โดย MS.Khin Thandar 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรและเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ท้ังน้ี คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมใจ
ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคล ต้นไม้ประจำารัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสันเขื่อน อ่างตาด
ชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงค่ำา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการ 
เทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมจัดกิจกรรมวันมหกรรม 
คุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1
 
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ 
เทคนิคการแพทย์ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการ

กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ 
( Quality Day ) ครั้งที่ 6

ความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 
รองคณบดฝ่ายบริหารีเป็นประธานเปิดงาน การจัด 
กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพในวันดังกล่าว 
มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนา 
งานประจำาสู่งานวิจัย (Routine to Research): R2R 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 
นายกสามาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 จากการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562  TCAS 1 ถึง TCAS 4  รวมจำานวนทั้งหมด 294 คน  
 1.2 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ นักศึกษา รหัส 62 
ประจำาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2  

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ
 2.1 เห็นชอบ ในเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา ประจำา 
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 จำานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ        
 2.2 เห็นชอบ การให้ลำาดับขั้นกระบวนวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี  ประจำาภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2561 จำานวน 5 กระบวนวิชา ตามที่เสนอ

  ด้านบริหารบุคคล

 2.3 เห็นชอบ การขออนุมัติให้ อ.รัฐพร บุญสุทธิ์  ตำาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชารังสีเทคนิค 
ขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา  MSc Advanced Neuroimaging  ณ  University 
College London ประเทศอังกฤษ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ออกไปอีก 43 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 
กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 ตามที่เสนอ
 2.4 เห็นชอบ การขออนุมัติให้ น.ส.บุษบา ฉั่วตระกูล ตำาแหน่งนักกายภาพบำาบัด ภาควิชา
กายภาพบำาบัด ขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ออกไป 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 
 2.5 เห็นชอบ การขออนุมัติให้ อ.ดวงทหัย ปสันตา ตำาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชารังสีเทคนิค ลา
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาวิชา Neuroscience  ณ Institute of Psychiatry, Psychology 
& Neuroscience, King’s College London ประเทศอังกฤษ มีกำาหนดประมาณ 1 ปี 15 วัน  ตั้งแต่
วันที่ 15 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำาปีงบประมาณ 2562  
และทุนอุดหนุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาควิชารังสีเทคนิค) เพื่อไปศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศ


