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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent search)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent search) โดย
วิทยากรจาก หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ ห้อง Smart Class room (ห้องสมุด) ชั้น 3 
อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำาปี 2562 
เพื่อให้ทราบนโยบายการบริหารงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
ที่ได้รับ เมื่อบรรจุเป็นบุคลากรสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน พร้อมทั้งการบรรยายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก 
ดร.พิศักดิ์ ชินชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะฯ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินฯ 
และหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ บรรยายให้ความรู้ในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2562 
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โครงการผู้บริหารสัญจรพบปะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์  
จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากร 
คณะเทคนิคการแพทย์เพื่อให้องค์กร 
ก้ าวขึ้ น ไปสู่ การ เป็นองค์กร คุณภาพ 
ที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นการเปิดพื้นที ่
ในการสื่อสารทิศทางนโยบายและการ
บริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ระยะ 
4 ปี และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและ 
ความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อวางแผน 
ปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันขับเคลื่อนการ 
ดำาเนินงานของคณะฯ ให้ก้าวไปสู่องค์กร 
ท่ีมีความเป็นเลิศ ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
และสำานักงานฯ ทุกวันพุธ ประจำาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำานวยการศูนย์
บริการฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา 
อังศุไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและ
หารายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ 
ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด พร้อมด้วย
คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักกิจกรรมบำาบัด 
และนักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก School of Occupation-
al Therapy, Perdana University ประเทศมาเลเซีย 
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรม
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 
2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษา
จาก Perdana University ประเทศมาเลเซีย

คณบดีให้การต้อนรับผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในโอกาสพบปะผู้บริหารระดับส่วนงาน 
เพื่อเผยแพร่นโยบาย รวมทั้ง ขยายความร่วมมือใน
การพัฒนาและยกระดับด้านความปลอดภัย สำารวจ
รวบรวมห้องปฏิบัติการของส่วนงาน เพื่อจัดทำาฐาน 
ข้อมูลห้องปฏิบัติการและประเมินสภาพความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด 
ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุข 
แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ
บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบ 
ของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ จำานวน 26 ท่าน 
และมีผู้โชคดี จำานวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงิน 
รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ รางวัลที่ 1 
จำานวน 500 บาท ได้แก่ นายอ้วน เดชฤทธิ์  
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด รางวัลที่ 2 จำานวน 
300 บาท ได้แก่ นายณัฐพงษ์ มังกร สำานักงาน
คณะเทคนิคการแพทย์รางวัลที่ 3 จำานวน 200 
บาท ได้แก่ นางรัญจวน วงศ์แก้ว ภาควิชา
กายภาพบำาบัด

กิจกรรมอวยพรวันเกิด ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำาเดือนมีนาคม 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์
กิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับ Prof. Iku Tsuji 
อาจารย์และนักศึกษาจาก Department of 
Occupational Therapy, Osaka Health 
Science University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส
เดินทางมาเยือนภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ระหว่างวันที่ 14 - 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Osaka Health 

Science University ประเทศญี่ปุ่น
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นประธาน
เปิดพิธีมอบหัวเข็มขัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาป ี
การศึกษา 2561 (พิธีถอดไทด์ใส่เข็ม) จัดโดย สโมสรนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบเข็มและหัวเข็มขัด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อ
เป็นขวัญและกำาลังใจให้แก่นักศึกษาในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ และเพื่อเป็นการสร้างเสริม
ทัศนคติอันดีของนักศึกษา โดยภายในงานมีการแนะนำาสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการ
ศึกษา 2562 และอำาลาสโมสรสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 เวลา 18.00 - 20.00 น.

พิธีถอดไทด์ใส่เข็ม 
คณะเทคนิคการแพทย ์

ประจำาปีการศึกษา 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานโครงการอบรมอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดโดย คณาจารย์และนักศึกษา ภาค
วิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่ออบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และเข้าเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย รวมถึงการให้คำาแนะนำา
ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำางานในโรงงาน 
ณ หมู่บ้านหัวริน หมู่ที่ 11 ตำาบลทุ่งสะโตก อำาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

ผู้บริหารจาก MedPark Hospital, TPP Healthcare 
International Co.,Ltd. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 จำานวน 5 ทุน ทุนละ 
100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 500,000 บาท โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชาฯ 
และอาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562

MedPark Hospital มอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากายภาพบำาบัดจัดอบรม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

เพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 13 วันท่ี 25 - 31 มีนาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190322091114.pdf
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรม Lunch seminar ครั้งที่ 5 เรื่อง ระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินการคลัง/พัสดุ (ระเบียบใหม่) เพื่อให้
คณาจารย์ บุคลากรภาควิชาฯ ได้ทราบและเข้าใจถึง 
ระเบียบใหม่ของการเบิกจ่ายเงิน วิทยากรโดย 
คุณกัลยรัตย์ จันตา หัวหน้างานการเงิน คลังและ
พัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัดชั ้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม  2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ทักษะและเทคนิคที ่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื ่อ
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเร่ือง วิธีการ 
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดเบื ้องต้น โดยในการอบรมดังกล่าว 
มีนักเทคนิคการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้
กว่า 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัย 
ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัด Lunch seminar ครั้งที่ 5 
เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง/พัสดุ
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ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับคณาจารย์
จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาคฯ พร้อม
ด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งทางภาควิชารังสีเทคนิค คณะ
เทคนิคการแพทย์ มีประสบการณ์และความพร้อมในด้าน
หลักสูตรเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2562 

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัด 
โครงการดูงานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคสำาหรับนักศึกษา 
ชั ้นปีที ่ 1 เพื ่อช่วยแนะนำา แก้ปัญหา ตลอดจน 
การเตรียมความพร้อม และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
แนวทางการศึกษาและวิชาชีพ โดยนักศึกษาได้รับ
รู้แนวทางในการเรียนรู้ และเข้าใจในลักษณะของ
วิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ณ ห้องบรรยาย NT 304-305 
อาคารเรียนรวมคณะพยาบาล - คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. 

โครงการดูงานด้านวิชาชีพรังสีเทคนิคสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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คณบดีร่วมพิธีทำาบุญในโอกาสครบรอบ 55 ปี 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  
ร่วมพิธีทำาบุญ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ครอบรอบ 55 ปี และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
และแนะนำาผลิตภัณฑ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชา 
Strong Academy อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 130 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ
คณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียน 
จากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy เชียงใหม่
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สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จัด
โครงการค่ายบ้านสีน้ำาเงิน ครั้งที่ 5 เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการเรียนการสอนของคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
เป็นประธาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 - 31 
มีนาคม 2562

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
จัดโครงการค่ายบ้านสีน้ำาเงิน ครั้งที่ 5
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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CONGRATULATIONS

นางสาวดวงหทัย ปสันตา 
อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำาเสนอผลงานแบบ oral presentation หัวข้อเรื่อง Ex vivo 
and In vivo effect of positioning in 1H megnatic resonance spectroacopy stydy ในการ
ประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562 (RCRT-RST 2019 : Challenging of Radiology Service in 
Thailand 4.0) จัดโดย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562



15

มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินการจัดโครงการผู้บริหารสัญจร ประจำาปี 2562 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังหมด 219 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาพรวม ด้านกระบวนการ ค่า
เฉลี่ย 4.33 และด้านประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะ 
	 1.2	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มีกำาหนดจะจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำาปี	 2562	 ในวันที่	 3	
มิถุนายน	2562	ณ		ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	“หริภุญไชย”	จังหวัดลำาพูน		
	 1.3	รับทราบ	สรุปผลประชุมวิชาการ	เร่ือง	Recent	Advances	and	Common	Pitfalls	in	Risk	
Assessment	and	Diagnosis	of	Cardiovascular	Diseases	เม่ือวันท่ี	12	-	14		ธันวาคม	2561		ณ	โรงแรม 
อโมร่า	 ท่าแพ	 เชียงใหม่	 ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด	 50	 คน	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม 
ค่าเฉล่ีย	4.44		คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5.00	
	 1.4	รับทราบ	สรุปผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จการศึกษา	CMU-eGrad	
ประจำาปีการศึกษา	2561

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร
 2.1	มีมติรับรองว่า	Professor	Dr.Jie	Pan	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย	 และเห็นชอบให้นำาเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ	(Visiting	Professor)	คณะเทคนิคการแพทย์	ต่อไป

ด้านบริหารวิชาการ

 2.2	 เห็นชอบการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่	 6	 กระบวนวิชา	 และกระบวนวิชาปรับปรุง	 33	
กระบวนวิชา	หลักสูตร	วท.บ.	(เทคนิคการแพทย์)	พ.ศ.2563	ตามที่ภาควิชาฯ	เสนอ	โดยมีข้อแก้ไข	ทั้งนี้
มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2563		เป็นต้นไป
	 2.3	 เห็นชอบการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่	 5	 กระบวนวิชา	 และกระบวนวิชาปรับปรุง	 21	
กระบวนวิชา	หลักสูตร	วท.บ.(กายภาพบำาบัด)	พ.ศ.2563	ตามที่ภาควิชาฯ	 เสนอ	 โดยมีข้อแก้ไข	ทั้งนี้ 
มีผลบังคับใช้	ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2563		เป็นต้นไป
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