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กิจกรรมรับน้องรุ่น 36 กายกาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562 

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดกิจกรรมรับน้องรุ ่น 36 
กายกาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมกายภาพบำาบัด
อาสาทำาการ์ดคำาศัพท์ เพื ่อมอบให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เป็นการปลูกฝัง 
จิตสำานึกด้านจิตอาสา บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมี
กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำาบัดแนะนำาตัว 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
พี่น้อง ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ุ คงสวัสด์ิ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด 
พร้อมด้วยนักศึกษากายภาพบำาบัด ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Dance for Brain จัดโดย ศูนย์
โรคสมอง ในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 

อาจารย์และนักศึกษากายภาพบำาบัด ร่วมเป็นวิทยากร
ในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์
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นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมกิจกรรม IPE  

ในหัวข้อเรื่อง การฉายมะเร็ง H&N

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น 
เจ้าภาพจัดกิจกรรม Inter Professional Education 
(IPE) ในหัวข้อเรื่อง การฉายมะเร็ง H&N โดยเป็น 
การรวมตัวกันระหว่าง 6 คณะสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของวิชาชีพตนเอง และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจน
การทำางานร่วมกันในอนาคต ก่อนเริ่มงานมีการจัด
บูธกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกันและร่วมทำา
กิจกรรม “Be you Be your professional” โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มะเร็ง
หลังโพรงจมูก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ ก่อนเข้าสู่กรณีศึกษาในการอภิปรายกลุ่มย่อย และปิดท้ายด้วยการนำาเสนองานของ
แต่ละกลุ่ม  ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใกม่ จัดบรรยาย PT PhD. seminar 
ในหัวข้อเรื่อง Innovation in Geriatric and  
Neurological Rehabilitation วิทยากรโดย Dr. 
Bala S Rajaratnam (Manager Physiotherapy &  
Project, Nanyang Polytechnic, School of  
Health Sciences Adjunct Professor, Universiti 
Kembangsaan Malaysia, Physiotherapy) ณ 
ห้องประชุมชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2562

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Genomics Thailand: 
Application in Infectious Disease Control โดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาคาร 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.15 -  
14.30 น. 

การบรรยายพิเศษเร่ือง 
Innovation in Geriatric and 
Neurological Rehabilitation

การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง Genomics Thailand: 
Application in Infectious 

Disease Control

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2562 

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190920093904.pdf
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 
“AMS CMU 44 ปี ดีต่อใจ พี่น้องทั่วไทย สานสัมพันธ์ 
ชาวสีน้ำาเงิน” เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป 
ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงาน
กันอย่างคับค่ัง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี พร้อมด้วยคุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่า ได้มอบเงินพัฒนาคณะฯ 

AMS CMU 44 ปี ดีต่อใจ 
พี่น้องทั่วไทย สานสัมพันธ ์

ชาวสีน้ำาเงิน

นอกจากนี ้ มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที ่มีผลงาน 
โดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำาคุณประโยชน์ 
แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา 
จำานวน 13 ท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562
        

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190927160040.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 
นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2562 “เตียวขึ้น
ดอย โตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ร่วมใจเดินขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ประจำาปีการศึกษา 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor 
Masanori Kameoka, Ph.D. จาก Faculty of 
Health Sciences, School of Medicine, Kobe 
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางร่วม
ประชุมวางแผนงาน และปรึกษาหารือ ภายใต้ 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร และ
การพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. 

ศาสตราจารย์ ดร.สาครพรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค เลขานุการคณะ มอบของ 
ท่ีระลึกแก่ คุณมานพ เวียงมูล และคุณไพรินพรรณ ยาวิชัย 
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน 
ประจำาปี 2562 และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้
อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 

คณะผู้บริหารมอบของที่ระลึก  
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด ่

บุคลากรเกษียณอายุงานประจำาปี 2562

คณบดี ให้การต้อนรับ Professor Masanori Kameoka, Ph.D. 
จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมงานวิ่งมหากุศล เนื่องใน 
วันมหิดล ประจำาปี 2562 ซึ ่งงานในครั ้งนี้  
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมออก
บูธให้การรักษาแก่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 
หลังจากการวิ่งอีกด้วย โดยมี นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2562

ในวาระวันมหิดลอันเป็นวันคล้ายวันสิ้น 
พระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 
24 กันยายน ของทุกปีน้ัน จะมีการจัดกิจกรรม 
หลายๆ ส่วน หนึ่งในกิจกรรมที่สำาคัญคือ 
“งานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 
2562” เพื่อเป็นการน้อมรำาลึก และเทิด 
พระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐาน 
การแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ เจริญ
รุ่งเรือง  

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกาย รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วย
เหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของ 7 คณะ และ 1 
สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมงานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562
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อาจารย์อารยา ญาณกาย อาจารย์ประจำา
ภาควิชากายภาพบำาบัด และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เ ดิ นทาง เข้ า ร่ วม โคร งการแลก เปลี่ ยน
นักศึกษาระหว่างประเทศ สำาหรับนักศึกษา
กายภาพบำาบัด ระดับปริญญาตรี นักศึกษา
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างสถาบัน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ 
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ ณ School  
Rehabilitation Sciences, Universiti  
Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 
2562

นักศึกษากายภาพบำาบัด เดินทางแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ 
ณ ประเทศมาเลเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรพ. 
ธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ
นายแพทย์วรพงษ์ สำาราญทิวาวัลย์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมลงนาม เพื่อ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
ด้านการดูแลผู้ติดยาและสารเสพติด เพื่อการตรวจ
วินิจฉัย การบำาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จึงได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการส่งนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา ชั้น 1 อาคารอำานวยการ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์

กับ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ 
บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และในเวลา 10.00 น. เข้าร่วมพิธีเทิด
พระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่รางวัล และ
การแสดงปาฐกถา เรื่อง กัญชา: ยาพิษหรือยาวิเศษ

โดยในปีนี้ คุณอเนก แก้วปาน ศิษย์เก่าสาขาเทคนิค 
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัว
นักศึกษา 3411072 ปัจจุบันเป็น นักเทคนิคการแพทย์ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนาม มาตรฐานอเมริกา 
(NSF) ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2562
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ทนพ.สิรวิชญ์ เทวราชสมบูรณ์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชมเชย คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิ
เทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำา
ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระ

พงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ กำาหนดการจัดกิจกรรมวันมหิดล ประจำาปี 2562 
 1.2 รับทราบ กำาหนดการจัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจร ประจำาปีงบประมาณ 2563 
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรมป้องกัน บรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน
อาคารคณะเทคนิคการแพทย์  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 415 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้อบรม ค่าเฉลี่ย 4.05 จากคะแนนเต็ม 5.00
 1.4 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจาก 
การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม  260 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อบรม 
ค่าเฉลี่ย  4.47  จากคะแนนเต็ม 5.00
 1.5 รับทราบ สรุปผลการจัดอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง ทักษะการให้คำาปรึกษาก่อนและหลัง
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคาร 2 จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม 180 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อบรม ค่าเฉลี่ย  
4.42  จากคะแนนเต็ม 5.00

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 2.2 เห็นชอบ รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส
ที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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