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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม
Pre-college ประจำาปีการศึกษา 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
กิจกรรม Pre-college ประจำาปีการศึกษา 2561 เพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนมหาวิทยาลัย 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด จากนั้น มีการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตพร เลอศิลป์ เรื่อง การเรียน
รู้ผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ห้องสมุด และการใช้ภาษา
อังกฤษ English Module ของมหาวิทยาลัย รวมถึง 
การบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ โดย คุณนันทนา 
ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะ
ชีวิต และอดีตคณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะ
เทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวันกิจกรรมบำาบัด 
รักความสะอาด ประจำาปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา และอาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด กล่าวเปิดงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดโครงการวันกิจกรรมบำาบัดรักความสะอาด ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 
(Program of Medical Technology Specially in 
Blood Cell Morphology) ซึ่งจัดอบรมโดย แขนง
วิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในรุ่นน้ี มีนักเทคนิคการแพทย์ 
จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
7 ท่าน และมีระยะเวลาในการอบรมทั้งหมดประมาณ 
4 เดือน ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรัษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคุณ Helene 
Rossert ตำาแหน่ง President of zeGOgroup 
ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวิจัยนับหนึ่ง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 - 4 สิงหาคม 2561 โดยมีกำาหนดพบปะพูดคุย 
กับทีมผู้ให้คำาปรึกษา counselor และเยี่ยมชมห้อง
ให้คำาปรึกษาโครงการนับหนึ่ง ณ ชั้น 2 ศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เปิดหลักสูตร
อบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิต
วิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2

คณบดีให้การต้อนรับคุณ Helene Rossert 
 ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยนับหนึ่ง

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 33
วันที่ 13 - 19  สิงหาคม 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการ
ศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำาผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้ง 
มอบทุนการศึกษาสำาหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai 
University Central Admission System, TCAS) รอบที่ 2 ประจำาปี
การศึกษา 2561 จำานวน 17 ทุน

จากนั้น เป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำากิจกรรม โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะนำาการใช้
ห้องสมุด โดย คุณทิพวรรณ สุขรวย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการแนะนำา
ระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคนิค
การแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และในช่วงบ่าย นักศึกษา
รับฟังการแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา ณ อาคารเรียน
และปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 

โครงการกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2561
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญภาควิชาฯ นำาโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วย คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ ณ ภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำาปี 
2561 กิจกรรมประกอบด้วยการทำาความสะอาด 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และการจัดภูมิทัศน์ 
ในภาควิชาเพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม 
โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม
กิจกรรม ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2561

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 

ประจำาปี 2561

พิธีทำาบุญภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมนนาบริการวิชาการชุมชน 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 
เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาในปี
ที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำาเนินงานบริการวิชาการ
ชุมชนสำาหรับปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

การสัมนนาบริการวิชาการชุมชน 
คณะเทคนิคการแพทย์  ประจำาปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปี 2561 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย เรื่อง บัณฑิตศึกษากับการประกันคุณภาพ และ คุณทิพวรรณ สุขรวย 
บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ แนะนำางานบริการของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย ์
จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ 
Assoc.Prof Benjamin Soon Tze 
Chin, Director of Singapore 
Institute of Technology (SIT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ 
สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin, 
Director of Singapore Institute of Technology 

 (SIT) ในโอกาสเดินทางมาเยือนภาควิชากายภาพ 
บำาบัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพระหว่างสถาบัน  ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
Effects of Mild Nerve Compression Injury โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ 
หัวหน้าภาคฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมฟังบรรยาย 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาวดี พุฒิหน่อย อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ Miss Tomomi Sakura นักศึกษาปริญญาโท จาก Kobe 
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้ 
MOU ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากน้ัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 
แห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM) 
เข้าพบท่านคณบดี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมมรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพ 
บำาบัด และอาจารย์ ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล อาจารย์ประจำาภาค
วิชากายภาพบำาบัด ร่วมให้การต้อนรับ

คณบดีให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก 

ประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
คณาอาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
ในโครงการแลกเปลี ่ยนระยะสั ้น WMU-CME SEED 
Program 2018 ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก Wenzhou Medical 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์  จัด 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำาบัด โดยมีนักศึกษากิจกรรม
บำาบัดทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาสตรา
จารย์ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู ้บริหารคณะ
เทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชมคณะฯ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ทางการศึกษากับคณะและเกิดการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน การทำาวิจัย การบริการวิชาการ 
และเทคโนยีที่ทันสมัย ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
คณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว 
แก่นักศึกษากิจกรรมบำาบัดชั้นปีที่ 3
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คณะเทคนิคการแพทย์ รับโล่รับรอง
คุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รับมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National 
Ethics Committee Accreditation System of 
Thailand : NECAST) ในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2561 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมี คณะกรรมการบริหารประจำาคณะฯ ร่วมแสดง
ความยินดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 9 ลิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 
ในโอกาสดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
(Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์
สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำาปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดย
ส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนสิงหาคม 2561 จำานวน 18 ท่าน และ
มีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำานวน 500 บาท 
ได้แก่ นางสาวปุณณ์ภินันท์ ขันคำา ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก รางวัลที่ 2 จำานวน 300 บาท ได้แก่ 
นายณัฐติพงษ์ สมมา ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก รางวัลที่ 3 จำานวน 200 บาท ได้แก่ นางสาว
อรพิน จอมปิ่นทอง สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy 
Birthday) ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด

ประจำาเดือนสิงหาคม ประจำาปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และกล่าว
พระพรชัยมงคล ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
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แขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศสำาหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการคลินิกกายภาพบำาบัดในผู้สูง
อายุ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธานเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
เรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำาปีทางด้านรังสีเทคนิค
ที่จำาเป็นในผู้สูงอายุ” โดย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรี
บุรี อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเร่ือง Social 
media and Professionalism โดย อาจารย์ 
นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส โดยมีนักศึกษา
กายภาพบำาบัดปี 3 และ 4 เข้าร่วมฟังบรรยาย 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 เวลา 16.00 - 18.00 น.

โครงการคลินิกกายภาพบำาบัดในผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย

บรรยายพิเศษเรื่อง Social media 
and Professionalism โดย 
อาจารย์ นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการรับมือ
สถานการณ์จากแผ่นดินไหวภายในอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2561 โดยวิทยากรจาก 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา รู้วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย และรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมท้ังปฏิบัติการ 
เพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. 

การอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย 
และการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหว 

ภายในอาคารคณะเทคนิคการแพทย์
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรม “Welcome party for Shu-Zen 
Junior College of Medicine, Taiwan & 
UKM, Malaysia students” เพื่อต้อนรับ 
Lecturer Ryan Zhou จาก Department 
of Medical Imaging and Radiology, 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรม
“Welcome party for Shu-Zen Junior 
College of Medicine, Taiwan & UKM, 

Malaysia students”

Shu Zen Junior College of Medicine 
and Management, Taiwan และเพื่อ
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารังสี
เทคนิค ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในโครงการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใต้ โครงการ
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน+3 
ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. 
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิด งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2561 (AMS CSC 
Healthcare 2018) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ภายในงานให้บริการ 
เพ่ือสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจไขมันชนิดโคเลสเตอรอล การตรวจคัดกรอง 
ภาวะกระดูกพรุน การวัดองค์ประกอบของร่างกาย การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม รวมทั้ง การให้
คำาปรึกษาทางกายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด เป็นต้น ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 
สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ 
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
จัดงานรักษ์สุขภาพ คร้ังท่ี 10 ประจำาปี 2561 

(AMS CSC Healthcare 2018) 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธ ี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 34 วันที่ 20 - 26  สิงหาคม 2561
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คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย 
คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ อุปนายก มอบเงินบริจาค
สมทบโครงการจัดสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัยชุมชน 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 220,000 
บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) มอบเงินบริจาค 
สมทบโครงการจัดสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ์
ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับอาจารย์และ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Medical Imaging 
and Radiology, Shu Zen Junior College of Medicine 
and Management, Taiwan โดยมี Lecturer Ryan Zhou 
เดินทางมาร่วมประชุมวางแผนงาน และปรึกษาหารือความร่วมมือ 
ภายใต้ MOU ระหว่าง SZMC กับคณะฯ และนักศึกษาทั้ง 4 ราย 
จะร่วมฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับภาควิชารังสีเทคนิค เป็นระยะ
เวลา 1 เดือน ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2561

คณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และ
นักศึกษาจาก Shu Zen Junior
College of Medicine and
Management, Taiwan
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื ่อเข้าเยี ่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนว
การศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือ 
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย 
อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำา 
คณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2561 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย 
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำาบุญสืบชะตาวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี และ 
ทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำาปี 2561 ณ ห้อง 
ประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมพิธีทำาบุญในโอกาส ครบรอบ 46 ปี 

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี 
ไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2561 
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรม 
ส ั ่ งสอนว ิชาความร ู ้  และย ังถ ือเป ็นการร ักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความ
กตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่
นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุก
ชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำาพานไหว้ครู 
มอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีประจำาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์
ประจำาปีการศึกษา 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 
หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับนักศึกษาใหม่ “เพาะ
กล้า...โอทีต้นใหม่” ดำาเนินงานโดย คณะกรรมการ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด  ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษากิจกรรมบำาบัด

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด โครงการภาวะโลหิตจาง
และการติดเชื้อปรสิตของเด็กนักเรียน อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็น
หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมคณะวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ดำาเนินกิจกรรมของโครงการฯ ณ โรงเรียน
บ้านห้วยไม้หก ตำาบลม่อนจอง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 

โครงการภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อ
ปรสิตของเด็กนักเรียน
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 35 วันท่ี 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern 
Medical Laboratory Management) โดยมี ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยสำานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 และ 20 สิงหาคม 
2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำาปีการศึกษา 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พระประเสริฐ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาเน่ืองในโอกาสครบรอบ 
13 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม MCB2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 
คณะกรรมการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำาโดย ทพ.ศิระ 
ฮ่ันตระกูล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบทุน 
การศึกษาแก่นายวีรบุรุษ เทพพรมวงศ์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 
200,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชา 
รังสีเทคนิค ให้การต้อนรับ ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษารังสีเทคนิค
ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์

คณบดี ร่วมพิธีทำาบุญครบรอบ 
วันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 13 ปี คณะการสื่อสารมวลชน



22

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ประธานคณะ
กรรมการบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ออกให้บริการตรวจ
สุขภาพและให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค 
กิจกรรมบำาบัด และกายภาพบำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล
มะเขือแจ้ ณ เทศบาลตำาบลมะเขือแจ้ อำาเภอเมือง จังหวัด
ลำาพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561  

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน
ณ เทศบาลตำาบลมะเขือแจ้ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธี 
ไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561 เพื่อน้อมรำาลึกถึง
พระคุณครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย 
จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำาบัด คณาจารย์และ 
นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำาบัด เข้าร่วมพิธ ณ ภาควิชา 
กายภาพบำาบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  

ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561



23

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล หัวหน้าภาค
วิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด งานสิ่งแวดล้อมสดใส 
ปลอดภัยสุขภาพ ครั้งที่ 10 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่างภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม่ (สาขางานยานยนต์) โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจความสมบูรณ ์
ของเลือด (CBC) และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ และจักรยานยนต์ โดยคณาจารย์จาก
งานยานยนต์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษในการทำางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ พร้อมกับอธิบายผล
การตรวจ CBC โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.วารุณี คำาสายใจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ 
จอมแก้ว ในภาคบ่าย เป็นการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โดยนักศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 

โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส
ปลอดภัยสุขภาพ ครั้งที่ 10
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
หัวหน้าภาครังสีเทคนิค และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังและให ้
ข้อเสนอแนะการนำาเสนอ Summary of training พร้อมทั้ง 
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา Miss Toh Zi Xin  
Miss Yee Ying Yih Miss Tee Hui Sin Mr. Lee Sek Kan 
และ Miss Rekha A/P Ganesan นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขา Diagnostic Imaging and Radiotherapy 
Programme จาก Faculty of Health Sciences, 
Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ภายใต้โครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ณ ภาควิชารังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2561) 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก 
สำานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในโอกาสเดิน
ทางมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขยายบริการ 
ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 
สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
ให้การต้อนรับผู้แทนจาก 

สำานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

นักศึกษาจาก UKM ประเทศมาเลเซีย
นำาเสนอ Summary of training 
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน
อาจารย์ประจำาแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ (Exemplary Learning Award) 
ประจำาปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัล
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการจัดการเรียน
รู้แบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 
สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 33 วันที่ 13 - 19  สิงหาคม 2561
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันพฤหัสบดี์ที่ 9 สิงหาคม 2561 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คำาสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2095/2561 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้งให้ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ ให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2561 เป็นต้นไป
 1.2 รับทราบ แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
  ประจำาปีการศึกษา 2562 
 1.3 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำาป ี
2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม

 2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานบุคคล
 2.1 เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้าง 
ประจำาปี 2561 ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ 
 2.2 เห็นชอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารรายบุคคล ประจำาปี 2561 (รอบการ 
ปฏิบัติงาน วันท่ี 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561)  




