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HIGHLIGHT NEWS

วันเทคนิคการแพทย์
พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

สัมมนาภาควิชาประจำ ปี 60

ปีที่ 7 ฉบับ 6 เดือนมิถุนายน 2560



พิธีทำ�บุญเมืองและสืบชะต� 
เมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
พิธีทำาบุญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2560 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 
09.09 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา 
ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ บุคคลากร ร่วมพิธี โดยคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

ข่าวกิจกรรม

ACTIVITY 
NEWS



ก�รจัดสัมมน�ภ�ควิช� 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำาบัด และภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาภาควิชาประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 9 
มิถุนายน 2560 เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานและกิจกรรมของภาควิชาในรอบปีที่ผ่านมา จัดทำา
แผนการเรียนการสอน แผนปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561

ภ�ควิช�เทคนิคก�รแพทย์  วันที่  6 - 8 มิ.ย. 60 
ณ ฮอไรซัน วิลเลจ & รีสอร์ท เชียงใหม่

ภ�ควิช�ก�ยภ�พบำ�บัด ระหว่�งวันที่ 5 - 7 มิถุน�ยน 60 
ณ ภ�ควิช�ก�ยภ�พบำ�บัด คณะเทคนิคก�รแพทย์, 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด และ โรงแรมปร�ชญ์ ร�ชพฤกษ์ 
รีสอร์ท แอนด์ สป� เชียงใหม่

ภ�ควิช�รังสีเทคนิค  วันที่ 5 - 6 มิ.ย. 60 
ณ ภูสันฟ้�รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ภ�ควิช�กิจกรรมบำ�บัด  วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 60 
ณ ภ�ควิช�กิจกรรมบำ�บัด และ The Imperial Hotel & 

Resort อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระ
พุทธหริญภุณไชยสุภมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 
เวลา 13.49 น. ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
จ.ลำาพูน

พิธีมห�พุทธ�ภิเษก “พระพุทธหริญภุณไชยสุภมงคล”

ก�รอบรมหลักสูตรอบรม 
คว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ 
ในห้องปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัเชียงใหม่ 
และ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 
จัดการอบรมหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการประจำาปี 2560 ระดับทฤษฎีและปฏิบัติการ 
ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม SCB 2100 และ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำาโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม
  



ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 
ทางคลินิค และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Update acute ankle injury management”  โดย
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ อาจารย์ณัชธกรณ์ เปียงเจริญ นักกายภาพบำาบัดประจำาทีมฟุตบอล 
Sheffield ประเทศอังกฤษ  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ก�รบรรย�ยพิเศษเรื่อง
“Update acute ankle injury management”

คณะเทคนิคก�รแพทย์จัดพิธีทำ�บุญตักบ�ตร
เนื่องในวันเทคนิคก�รแพทย์ไทย ประจำ�ปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์จำานวน 29 รูป 
 เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 06.30 น. ณ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะเทคนิคก�รแพทย์บริก�รตรวจสุขภ�พ 
เนื่องในวันเทคนิคก�รแพทย์ไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงวันเทคนิคการแพทย์
ไทยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสหสาขา
วิชาอื่นที่มีอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการตรวจสุขภาพประจำาปี 
ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ ”



กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมิถุน�ยน

คณะเทคนิคการแพทย์ โดยสำานักงานคณะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday)
สำาหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2560 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 
12.00 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเรียนและปฎิบัติ 12 ชั้น

ผู้บริหาร หัวหน้าภาค รองหัวหน้าภาค และเลขานุการ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2560 เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปและขับเคลื่อนการ
ศึกษาไทย ขานรับ Thailand 4.0” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ 

ผู้บริห�รคณะเทคนิคก�รแพทย์ เข้�ร่วมสัมมน�ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย ประจำ�ปี 2560



ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS

CONGRATULATIONS
ขอแสดงความยินดี

ได้รับเลือกเป็น 
คณะกรรมก�รวิช�ชีพส�ข�กิจกรรมบำ�บัด

ว�ระ พ.ศ. 2560 - 2564

ผศ.ดร.เพื่อนใจ  รัตต�กรอ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ผศ.ดร.สุภ�พร ชินชัย

รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ์ รศ.ดร.วรรณนิภ�  บุญระยอง



มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION

มติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รประจำ�คณะเทคนิคก�รแพทย์
ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุน�ยน 2560

1. เรื่องแจ้งให้ทร�บ
 1.1 รับทราบ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อ
สิ่งอำานวยความสะดวก ประจำาปีการศึกษา 2559 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69  
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสิ่งอำานวยความ
สะดวก ประจำาปีการศึกษา 2559 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 โดยมีข้อเสนอแนะ 

 1.2 รับทราบ สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2559 โดยมีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องพิจ�รณ�
ด้านบริหารทั่วไป

 2.1  เห็นชอบ  แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2561 

โดยมีแก้ไข




