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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวด
พระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล 
และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีต
คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2561

พิธีทำ�บุญวันคล้�ยวันสถ�ปน� 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ ก้�วสู่ปีที่ 43
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
ที่ปรึกษาคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบ
รางวัลแก่คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2561 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น นักกีฬา และ 
บุคลากรที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์อนุรักษ์พลังงาน ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิค 
การแพทย์ ก้าวสู่ปีที่ 43 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

พิธีมอบร�งวัลแก่บุคล�กรที่มีผลง�นดีเด่นในรอบปี 2561

http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/images/article/documents/0_35753515_1546586020.pdf
http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/images/article/documents/0_82494398_1546586044.pdf
http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/images/article/documents/0_72058383_1546588074.pdf
http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/images/article/documents/0_73192886_1546586052.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดี 
กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร ภายในงานมีการแสดง
ดนตรีจากวง AMS Band พร้อมทั้งเล่นเกม/จับฉลาก
ของขวัญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 
เป็นการมอบความสุขส่งท้ายปี 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2561

ง�นเลี้ยงส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่ 2562
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รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้า
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. “Big 
cleaning day” ครั้งที่ 9 โดยเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการ
ร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ทำาความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ของ
ภาควิชาฯ เพื่อให้สถานที่ทำางาน ในแขนงวิชาต่างๆ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของคณาจารย์และ 
เจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมและปลอดภัยในการเรียน และ
เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Big cleaning day party และ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาดีเด่นสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ณ ภาควิชาคณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการ
วิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้เบ้ืองต้นในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม 
รู้จักเครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์ชุมชน รู้เทคนิค
การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลสุขภาวะ วิทยากรจาก
หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติ โดยการ
สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรและชาวบ้านจากชุมชน 
ในเขตตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานภาคสนาม 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ช้ัน 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง 
ก�รบริก�รวิช�ก�รเพ่ือสุขภ�พชุมชน คร้ังท่ี 3

ภ�ควิช�เทคนิคก�รแพทย์ จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 9
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ 
ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ Ma’am Patricia 
Pangilinan อาจารย์กิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วย 
Miss Abby Victoria Concepcion และ 
Miss Samantha Nicole T. Santiago 
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก Department of 
Occupational Therapy, College of Allied 
Health Professions, Angeles University 
Foundation (AUF) ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาส 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ ภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่

คณะเทคนิคก�รแพทย์ ให้ก�รต้อนรับ
อ�จ�รย์และนักศึกษ�กิจกรรมบำ�บัด 

จ�ก AUF ประเทศฟิลิปปินส์

คณาจารย์ และนักศึกษากิจกรรมบำาบัด ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้บริการกิจกรรมบำาบัดในเด็ก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 
2562 ณ ศูนย์เด็กเล็กสิรินธร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

ภ�ควิช�กิจกรรมบำ�บัด 
บริก�รกิจกรรมบำ�บัดในเด็ก 

ณ ศูนย์เด็กเล็กสิรินธร
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 
ประจำาปี 2562 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นสถานที่ศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสุขในการทำางาน 
และศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ในพิธีรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 12 ชั้น ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม 
บริเวณหน้าอาคาร 12 ชั้น และล้างทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 12 ชั้น และพื้นที่โดย
รอบอาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

คณะเทคนิคก�รแพทย์ จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Day” ประจำ�ปี 2562

ลงข่�วรอบสัปด�ห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 มกร�คม - 3 กุมภ�พันธ์ 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190128134732.pdf
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Prof. Seiji OKA-
DA, MD, Ph.D จาก Division of Hematopoiesis, 
Center for AIDS Research & Graduate School 
of Medical Sciences และ Prof. Wen-Jie Song 
จาก Department of Sensory and Cognitive 
Physiology, Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น 
ในโอกาสมาเยือน เพื่อสานความร่วมมือทางการวิจัย
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ์ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรม Lunch seminar ครั้งที่ 3 ใน
หัวข้อเรื่อง CMU - EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 
การดำาเนินการที่เป็นเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์ 
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำาบัดชั้น 10 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์

คณบดีให้ก�รต้อนรับ คณ�จ�รย์จ�ก 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

ภ�ควิช�กิจกรรมบำ�บัด จัด Lunch seminar ครั้งที่ 3 
ในหัวข้อเรื่อง CMU - EdPEx
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 7 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ 
และความเสียสละ รวมถึงเผยแพร่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี ้
เป็นการพัฒนาโรงเรียน สร้างสนามเด็กเล่น BBL จัดบอร์ดวิชาการ ทาสี และทำาความสะอาดห้องน้ำา  
รวมทั้งทำากิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. 
สาวิตรี เจียมพานิชยกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเงิน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้กับทาง
โรงเรียนวัดห้วยไร่ และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดห้วยไร่ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2562

โครงก�รส�นสัมพันธ์พ่ีน้องเทคนิคก�รแพทย์คร้ังท่ี 7
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คณบดีให้ก�รต้อนรับ 
Professor Jean-Paul Moatti 
จ�กประเทศฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor 
Jean-Paul Moatti ตำาแหน่ง Institut de 
Researche pour le Developpement (IRD) 
President ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่ และเดิน
ทางมาเยือนหน่วยวิจัย AMS-PHPT/IRD และ
ร่วมประชุมกับคณจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ 
PHPT เพื่อนำาเสนอการวิจัยที่ทางโครงการวิจัย 
PHPT ได้ดำาเนินการวิจัยร่วมกันกับคณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 
13.30 - 15.30 น.
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ง�นเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ รุ่นที่ 53

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานเล้ียงรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
และฝึกซ้อมบัณฑิต เพื ่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ปีการศึกษา 2561 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ทั้งคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ในการนี้ มีพิธีมอบของที่ระลึกและ 
กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ หาดเพชร 
ดษุฎบีัณฑิตสาขาวชิาวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย ์ที่
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562



12

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ศิษย์เก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ รหัส 197640 และอดีตคณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา 
ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่ 
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

พิธีประก�ศเกียรติคุณ และง�นแสดงคว�ม
ยินดีแก่นักศึกษ�เก่�ดีเด่นมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ประจำ�ปี 2561
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คณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระ 
ประจำาปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ 
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติ
มอบเกียรติบัตร ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณใน 
วันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 53 ที่ผ่านมา เพื่อยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ แสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำาเร็จในการประกอบ
สัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป สมควรได้รับการยกย่อง

ให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 
13.30 - 15.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้บริห�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบว�ระ

ประจำ�ปี 2561 

พิธีแสดงคว�มยินดีกับ ผศ.ดร.ว�สน� ศิริรังษ ี
นักศึกษ�เก่�ดีเด่นมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ส�ข�บริห�รองค์กรก�รศึกษ�
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการ
การดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำาบลดอยหล่อ ประจำาปี 2562 
โดยตรวจสุขภาพและให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และ
กายภาพบำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

คณะเทคนิคก�รแพทย์ ออกบริก�รชุมชน
ณ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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ง�นวันก�ยภ�พบำ�บัดแห่งช�ติ 2562 
“สุขภ�พดีด้วยก�ยภ�พบำ�บัด”

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันกายภาพบำาบัด
แห่งชาติ 2562 “สุขภาพดีด้วยกายภาพบำาบัด” 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีคัดกรองภาวะ
สมองเสื่อม วัดปริมาณไขมันในร่างกาย ประเมิน
สมรรถภาพกายในข้อเข่าเสื่อม โชว์การเต้น line 
dance โดยผู้สูงอายุ ประเมินความทนทานของ
หัวใจและปอด ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม
สำาหรับผู้สูงอายุ การคัดกรองและให้คำาแนะนำา
ปัญหาปัสสาวะเล็ด บริการให้คำาปรึกษา แนะนำา
ปัญหาสุขภาพ และแนะนำาการออกกำาลังกาย 
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ลาน
หน้าอาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. 
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CONGRATULATIONS

ไได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปีการศึกษา 2561 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้แอลฟารีพีทโปรตีนเป็นโมเลกุลต้านไวรัสเอชไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการประกอบ
อนุภาคหรือการสร้างไวรัสท่ีสมบูรณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.

น�งส�วสุด�รัตน์ ห�ดเพชร
นักศึกษ�ปริญญ�เอก 
ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ชีวก�รแพทย ์
คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปีการศึกษา 2561 
จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการแสดงออกของยีนอาร์วี 0559 ซี และอาร์วี 0560 ซี ในเชื้อ 
ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโวซิสดื้อยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. 

น�งส�วรติกร แกมเงิน
นักศึกษ�ปริญญ�โท ส�ข�วิช�เทคนิคก�รแพทย์ 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ผลของ 
ไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอตเตอร์ทูอินฮิบิเตอร์ต่อการทำางานของ 
สองในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความสัมพันธ์ของระดับไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 
และการรับรู้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม” ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 
ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 
08.30 น. 

อ�จ�รย์ ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ก�ยภ�พบำ�บัด 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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มติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รประจำ�คณะเทคนิคก�รแพทย์
ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกร�คม 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทร�บ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการสำารวจ Happinometer บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 
2561 ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยทุกมิติในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 64.5 
 1.2 รับทราบ สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำางานของ 
กลา้มเนือ้หายใจจากภาวะการหายใจลม้เหลวทางคลนิกิ คา่เฉล่ียผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวม 
ได้คะแนน 4.35  จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีข้อเสนอแนะ
 1.3 รับทราบ สรุปผลการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2561 เรื่อง “การประเมินและบำาบัดฟื้นฟู
ความคิดความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะ MCI และ Dementia” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี กิจกรรม
บำาบัดไทย ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ได้คะแนน 4.25  จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมี 
ข้อเสนอแนะ 

 2. เรื่องพิจ�รณ�
ด้านบริหารองค์กร
 2.1 เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐารินทร์  บุญทา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำา
ภาควิชากายภาพบำาบัด ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทาง
กายภาพบำาบัด ณ Department of Physical Therapy, College of Medicine, National Taiwan 
University, Taipae, Taiwan  สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) 
 2.2 เห็นชอบ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พศ.2562 - 2565) คณะเทคนิค
การแพทย์ และการจัดทำาเอกสารรายงาน EdPEx  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร และเพื่อกำาหนดแผนการ
ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2562  
ณ คณะเทคนิคการแพทย์


