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รองศาตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร 
คณะแพทยศาสตร์ และผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STep) ในโอกาส
เดินทางมาปรึกษาหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. 
จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเขียน
โครงการวิจัยทางคลินิคสู่พาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์มานิต ศรีสุรานนท์ รองคณบดีด้านวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำานวย
การศูนย์บริการฯ วางพวงหลีด และร่วมเคารพศพ 
แม่ศรีประยูร ไชยา อายุ 77 ปี มารดาของนางสาว 
กัณฐกา คำาวิเศษ ตำาแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 
สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมี
การสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 
2560 ที่ผ่านมา ณ วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มช.
ร่วมหารือกับ อุทยานวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี

คณบดีวางพวงหรีดและร่วมเคารพศพ
มารดาของนางสาวกัณฐกา คำาวิเศษ
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ออกบริการวิชาการชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ลำาพูน

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในการประเมิน
พัฒนาการเด็กเล็ก โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านส่วนตัวและสังคม (Personal Social) เช่น การยิ้ม 2) ด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Adaptive) เช่น การวาดภาพ หรือการ
หยิบฉวยของ 3) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) เช่น 
การเดิน และ 4) ด้านภาษา (Language) เช่น การรู้ความหมาย หรือ
การผสมคำาต่างๆ ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต.ป่าสัก เทศบาลตำาบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำาพูน ในวันศุกร์ที่ 8 
ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Prof. Dr. Masaoki Yamada จาก Heisei 
Rehabitation College, Japan ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “A Possible Proposal of Relations Between River 
Polutions and Hypertensions in Thailand” ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Prof. Dr. Masaoki Yamada จาก Heisei Rehabitation College ประเทศญี่ปุ่น
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คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ท่ีได้รับรางวัลจาก
โครงการ CMU London Recycling Ambassador 
Competition ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทูตรีไซเคิลประจำา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2017 ได้แก่ 
นายศิวดล ใจมะโน สาขาวิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
AMS Dance Cheerleader คณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ นางสาวปวันรัตน์ สิริ นางสาว
นิจฌานันท์ เทียมแสน และนางสาวนุรฮูดา บูนำา 

นศ. คณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัล
จากโครงการ CMU London Recycling 

Ambassador Competition

สาขาวิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศด้านงานอาสา ในเรื่องชวนเพื่อน 
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อนแยกขยะให้ถูก
ประเภทก่อนทิ้ง ได้แก่ นายสุพัชชา กองหาโคตร 
และนางสาวสิรินาถ จันทร์ดี ได้รับเงินทุน 
การศึกษา 5,000 บาท 

โครงการ CMU London Recycling เป็นการ
รวมกลุ่มคนท่ีทำาความดี เพ่ือสังคมด้วยการแยกขยะ 
ให้ถูกประเภทก่อนท้ิง และเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมด้วยการลดปริมาณขยะที่จะถูกนำาไป 
เผาหรือฝัง และกลุ่มน้ียังปฏิบัติหน้าท่ีเชิญชวนเพ่ือนๆ 
และคนรอบๆ ตัวหันมาสนใจเรื่องการแยกขยะ 
ได้อย่างประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลาม ผ่าน
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค/เฟสบุ๊ค (Social Network/ 
Facebook)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เหรัญญิก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนมอบเงินจาก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุน
โต๊ะอาหารให้โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
เป็นจำานวนเงิน 180,000 บาท และเงินเพื่อสมทบทุน
ก่อสร้างโรงอาหาร เป็นจำานวนเงิน 8,164.05 บาท โดยมี 
อาจารย์จรัส สุพรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณะเทคนิคการแพทย์ วางพวงหรีดและ 

ร่วมรดน้ำาศพ รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนโต๊ะอาหาร
โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ วางพวงหรีด 
และร่วมรดน้ำาศพ รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ ถึงแก่กรรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560  ด้วยความอาลัยยิ่ง โดยมีการสวด
พระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools คร้ังท่ี 3 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ เคร่ืองมือ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ ของผลการตรวจวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้าน
การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
คุณภาพสมัยใหม่ของผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน
เปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ หัวหน้าแขนงวิชาเคมีคลินิก กล่าวรายงาน ณ โรงแรม 
อโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Clinical Chemistry
Laboratory Improvement Tools คร้ังท่ี 3
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ภาควิชากายภาพบำาบัด 
จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่
สำาหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 20

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการศึกษานอก 
สถานที่สำาหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 20 โดยม ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นประธาน
เปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมกลุ่ม แจกของขวัญ
แก่เด็กพิเศษ นั่งรถรางชมสัตว์และให้อาหารสัตว์ 
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 
13.00 น. 
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ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ ์ ชินชัย 
หัวหน้าภาคและบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ให้การต้อนรับ Mr.Md. Julker Nayan นักกิจกรรม
บำาบัด หัวหน้างาน และที่ปรึกษางานกิจกรรมบำาบัด 
Junior Consultant & Head Occupational 
Therapy Department จาก Centre for the 
Rehabilitation of the Paralysed (CRP) จาก
ประเทศบังคลาเทศ และ Miss Sai Laxmi Rai 
นักจิตวิทยาคลินิก จาก Spinal Injury Rehabilitation 
Centre จากประเทศเนปาล ณ ห้องประชุมภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 
13 ธันวาคม 2560

ภาควิชารังสีเทคนิคก คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับ
นักศึกษารังสีเทคนิค ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
บัณฑิตศึกษา และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค 
เพื่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่ง 
ให้สามารถมีการพัฒนาด้านจิตใจอย่างมีสติ
ปัญญาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทำางานและ 
ดำาเนินชีวิต อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดป่าดาราภิรมย์ 
พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่าง 
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับนักศึกษา

รังสีเทคนิค ประจำาปี 2560

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับ 
นักกิจกรรมบำาบัดจากบังคลาเทศ และ

เนปาล ในโอกาสมาเยือนคณะฯ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 
จักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา คร้ังท่ี 4  เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย 
โดยใช้จักรยาน อีกทั ้งเป็นตัวอย่างในการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่างกัน 
โดยป่ันตามเส้นทางศึกษาพรรณไม้ในโครงการพระราชดำาริ 
(บ้านโปง) สักการะพระพุทธรูปและถวายสังฆทาน ณ วัด
ดอยแท่นพระผาหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 

โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอย
วัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 4
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน ออกให้บริการ
วิชาการชุมชน ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำาปี 
2560 โดยมีการบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้
คำาปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรอง 
ภาวะสมองเส่ือม และประเมินสุขภาพจิต ณ เทศบาล 
ตำาบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 
16 ธันวาคม 2560

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกายภาพบำาบัด
สัมผัสชุมชนครั้งที่ 21 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
ชุมชน ตลาดนัดสุขภาพ ประเมินสมรรถภาพทาง
กายสำาหรับผู้สูงอายุ และผู้สนใจและให้คำาปรึกษา
ปญัหาทางกายภาพบำาบดั ณ โรงเรยีนบา้นดอนแกว้ 
ตำาบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
16 - 17 ธันวาคม 2560 

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน
ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน จ.ลำาพูน

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดโครงการ
กายภาพบำาบัดสัมผัสชุมชนครั้งที่ 21

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 52 วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2560
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นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันคริสต์มาส” 
แก่นักเรียนปฐมวัย จำานวนกว่า 300 คน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 
โดยมี อาจารย์หทัยชนก อภิโกมลกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บุญฉัตรกุล และ อาจารย์ ดร.สุภัทร 
ชูประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงกิจกรรมน้ี ได้รับการปรึกษาและออกแบบวิเคราะห์กิจกรรม 
จากนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชากิจกรรมบำาบัด นางสาวสุคนธรส ศิวิลัยกุล และ นางสาวเพ็ญศรี สิงห์พันธ์ 
เพื่อนำาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด วางแผน ดำาเนินการ ทั้งกระบวนการ PDCA โดยจัด
กลุ่มฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานแจกของขวัญ ฐานระบายสี ฐานประดิษฐ์มงกุฏกวางเรนเดียร์ ฐานร้อย
สร้อยคริสมาส ฐานบอลอุกกาบาต และฐานส่งบอล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน และนำาวิชาชีพกิจกรรมบำาบัดให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักใน 
วงกว้าง ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จัดกิจกรรม “สุขสันต์วัน
คริสต์มาส” ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่



12

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Mobilization-With-Movement :

Sciences and Practices for
Management of

Musculoskeletal Problems

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Stroke Management :

I-FAST Approach

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Mobilization-With-Movement : Sciences 
and Practices for Management of Musculoskeletal 
Problems โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานาถ 
วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการ
วิชาการ เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง Stroke Management : I-FAST 
Approach วิทยากรโดย อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี 
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 
2560 
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กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากร
ประจำาเดือนธันวาคม 2560

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
เจ้าภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับ
บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2560 
ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างความสุขให้
กับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน และกล่าวอวยพรวันเกิด 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 - 
13.00 น. ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS

CONGRATULATIONS
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CONGRATULATIONS

ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604

ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2560 สาขาบริหารราชการ

อดีต : รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบ
คุณภาพโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และประธานชมรมผู้สูงอายุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 16/2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัด “โครงการทบทวนผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สกอ.” ในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
	 1.2	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มีกำาหนดจะจัด	 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในห้องปฏิบัติการ	วันที่	4	มกราคม	2561	เวลา	08.30	-	16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ศ.เกียรติคุณ	
นพ.ชัยโรจน์	แสงอุดม		
	 1.3	รับทราบ	สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์	ปีการศึกษา	
2561	(รอบที่	1)
	 1.4	รับทราบ	กำาหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	52	และกำาหนดการถ่าย
ภาพหมู่	งานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต	และฝึกซ้อมบัณฑิต	มหาบัณฑิต	ดุษฎีบัณฑิต	คณะเทคนิคการแพทย์ 
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	52
	 1.5	รับทราบ	สรุปผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์	ประจำาภาคการศึกษาท่ี	1	ปีการศึกษา	2560 
โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.6	รับทราบ	สรุปผลการสำารวจความคิดเห็นบุคลากร	คณะเทคนิคการแพทย์	ประจำาปีงบประมาณ 
2560	โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.7	รับทราบ	ผลคะแนนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จการศึกษา	(CMU	-	 
eGrad	)	ประจำาปีการศึกษา	2560	โดยมีข้อเสนอแนะ
	 1.8	รับทราบ	รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“Workshop	on	Clinical	
Chemistry	Laboratory	Improvement	Tools”	ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	6	-	8	ธันวาคม	2560	ณ	โรงแรม 
อโมรา	ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่	จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม	74	คน	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
ประชุม	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	4.21

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารงานวิชาการ
 2.1	 เห็นชอบ	 การให้ลำาดับข้ันกระบวนวิชาต่างๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 ประจำาภาคการศึกษาท่ี	 1 
ปีการศึกษา	2560	ตามเสนอ






