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คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Soon 
Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
น ำาโดย ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ร ้อยเอก 
ดร. พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ให้การต้อนรับผู ้บริหาร อาจารย์
ก ิจกรรมบำาบัด นักว ิจ ัย และนักศึกษา
บ ัณฑิตศ ึกษา จาก  Department of  
Occupational Therapy, College of 
Medical Science, Soon Chun Hyang 
University, South Korea. ประเทศ
เกาหลีใต้ เพื ่อหารือและแลกเปลี ่ยนทาง
วิชาการ การศึกษาและการวิจัย ในวันพุธที่ 
28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด



โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำาปี 2560 
เรื่อง “AMS รวมพลังมุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย์ มช.”



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำาปี 2560 เรื่อง “AMS 
รวมพลังมุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะเทคนิคการแพทย์ มช.” เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความร่วมมือกัน
ภายในองค์กร รวมถึงการสร้างขวัญและกำาลังใจ แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฎิบัติงานได้ตาม 
เป้าหมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการ ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง “EDPex สำาคัญอย่างไรใน AMS-CMU” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝายแผนงาน ประกันคุณภาพ และ เรื่อง “การศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดทำาแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก คณะเทคนิคการแพทย์” โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 29 
มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ซันเซทมาร์เบลล่า บีช รีสอร์ท อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 



ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ 
การนวดฉานกับงานกายภาพบำาบัด เพ่ือให้นักกายภาพบำาบัดมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดฉาน อันเป็นงานกายภาพบำาบัดแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มประสิทธิผลในการบำาบัดรักษาทางกายภาพบำาบัด โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

การอบรมวิชาการเรื่อง
การประยุกต์การนวดฉานกับ

งานกายภาพบำาบัด



คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน 
จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักเรียน 
จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความสนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ 
ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ดอกดารารัตน์ ทำาจากใจ ถวายพ่อ” เพื่อ
ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โถง
ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ทางคณะจะเปิดให้ร่วมประดิษฐ์
เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย นำาไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของส่วนภูมิภาคต่อไป

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมประดิษฐ์ 
“ดอกดารารัตน์ ทำาจากใจ ถวายพ่อ”



ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวาย
เทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา ประจำาปี 2560 เพื่อเป็นการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร  
ให้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระธาตุ
ดอยผาตั้ง บ้านออนกลางใต้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. (กิจกรรมรอบสัปดาห์) ฉบับที่ 27 วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์การแพทย์ มช.
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2560



กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกรกฎาคม

ภาควิชากิจกรรมบำาบัดเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากร 
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรม 
บำาบัด อวยพรและมอบของที่ระลึก ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 11



สัมนนาบริการวิชาการชุมชน
ประจำาปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดสัมนนาบริการวิชาการชุมชน เพื่อนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาในปีที่
ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำาเนินงานบริการ 
ว ิชาการชุมชนสำาหร ับปีงบประมาณ 2561 
ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
แชงกรีล่า เชียงใหม่

แขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการทุนฝึกอบรม “Capacity building 
and laboratory professional networking for zoonotic disease control” ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก Thailand One Health University Network - National Coordinating Office 
(THOHUN-NCO) มีระยะเวลาดำาเนินโครงการตั้งแต่ 17 - 28 กรกฎาคม 2560 โดยมอบทุนให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย เวียดนาม 
และเมียนมาร์ จำานวน 3 ทุน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชาวไทย จำานวน 10 ทุน 
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 

โครงการทุนฝึกอบรมสำาหรับผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. (เขตรั้วมหาวิทยาลัย) ฉบับที่ 30 วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2560



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ แก่คณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Pre-Clinical 
Study of Ad-PUMA as a Therapeutic Vector for 
Rheumatiod Arthritis” โดย Dr.Saw-See Hong จาก 
University Lyon 1 & INRA UMR-754, Retrovirus 
and Comparative Pathology, 50, Avenue Tony 
Garnier, 69366 Lyon Cedex 07, France และเรื่อง “ 
Creation of Artificial Specific Proteins by Directed 
Evolution” โดย Prof. Dr.Philippe Minard จาก Institut 
de Biochimie et de Biophysique Moléculaire 
et Cellulaire (IBBMC) UMR-8619, Université de  
Paris-Sud et CNRS, Orsay Cedex 91405, France ใน
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมทั้ง 
คณาจารย์ คณะเทคนิคกการแพทย์ มช. เข้าร่วมปลูก
ต้นไม้ในโครงการ “ดอยสวยด้วยพฤกษา” ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม
ดอยสวยด้วยพฤกษา โดยนำาต้นไม้กว่า 750 ต้น  
ปลูกบริเวณสองข้างทาง ตลอดเส้นทางขึ้นไปสักการะ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ 
เพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์
ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วังบัวบาน อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยายพิเศษโดย Dr.Saw-See Hong และ 
Prof.Dr.Philippe Minard จากฝรั่งเศส

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ร่วมปลูกต้นไม้ใน 

โครงการ “ดอยสวยด้วยพฤกษา”



ภาควิชากิจกรรมบำาบัด แลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรมบำาบัด
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรม
บำาบัด (Occupational Therapy Student 
Exchange Program) ภายใต้โครงการมุ่งเป้าสู่
การเป็นผู้นำาทางวิชาการด้านสหเวชศาสตร์ ซึ่ง
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 9 คน ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากภาควิชากิจกรรมบำาบัด เพื่อ
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
เยี่ยมคลินิคกิจกรรมบำาบัด ตลอดจนการร่วม
ชั้นเรียนกับโปรแกรมกิจกรรมบำาบัด โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงษ์ 
และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้ดูแล 
การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 
2560 ณ Department of Occupational 
Therapy, College of Allied Medical Professions 
มหาวิทยาลัย Angeles University Foundation, 
ประเทศฟิลิปปินส์ 



คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาเสนอ
การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ : สมาร์ทโฮม 
สำาหรับผู้สูงอายุ (ศูนย์เทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ ณ โรง
พยาบาลสารภีบวรพัฒนา ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ) 
พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิถีใหม่ “ผู้สูง 
อายุ” ยุค Thailand 4.0 ในการเรียนรู้การดูแล
สุขภาพสู่สังคมแห่งวัยสูงอายุแบบพฤฒพลัง ภายใต้
โครงการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและสิ่งอำานวย
ความสะดวกในการดำารงชีวิต  ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ 
รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ดำาเนิน
โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย 
และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ 
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจน 
ผู้นำาทางด้านสุขภาพทั้งหมด 4 ชุมชน อาทิ ชุมชน
สันผักหวาน อ.หางดง, ชุมชนสันนาเม็ง อ.สันทราย, 
ชุมชนชมภู อ.สารภี, ชุมชนกิ่วแลหลวง อ.สันป่าตอง 
เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ  ห้อง
ประชุมเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0  
ในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสู่สังคมแห่งวัยสูงอายุแบบพฤฒพลัง

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 30 วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2560
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
WETV News - วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค Thailand 4.0



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหาร 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในช่วง
เช้ามีบรรยาย เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และ
สวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายของนักศึกษา วินัย
นักศึกษา ในช่วงบ่าย เข้าฟังบรรยายแต่ละ
สาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำาตัวนักศึกษา ชี้แจงการเรียนการสอน 
แนะนำาวิชาชีพและตอบข้อซักถาม โดย หัวหน้า
ภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม ่
รหัส 60 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2560



สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม 
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 ซึ่งทาง 
สมาคมศิษย์เก่า มช. มอบเงินสนับสนุน ภายใต้ 
นโยบาย “การสร้างเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่า
ของคณะต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง” จำานวน 
100,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธ์ุ 
คงสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์, อาจารย์ 
ดร.สมพงษ์ ศรีบุร ี และ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ย ุทธนา หมั ่นด ี เป ็นผู ้ร ับมอบจาก คุณซวง  
ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มช. ในวันเสาร์ที่ 
29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Grand Hall 
ชั้น 2 บริษัท นิยมพานิช  

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรม Lunch seminar ในหัวข้อ 
Compressed Sensing MRI โดย ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเเวช 
นักวิจัยจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 31 
กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 
ภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรม Lunch
seminar  เรื่อง Compressed Sensing MRI



ทีมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แนะแนวหลักสูตรคณะฯ
ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์ นำาทีม 
อาจารย์และศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร 
ตอบข้อสงสัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหลักสูตร 
ของคณะเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ครู
แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายวิทย์ ณ โรงเร ียนดาราว ิทยาลัย  
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.00 - 14.00 น.



คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมิน
EdPEx200 ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ นำาทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์  
EdPEx เข้าตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ EdPEx200 
ครั้งที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์สงวนศิน รัตนเลิศ ผู้ทรง 
คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์จันทนี อิทธิพานิชย์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะ 
กรรมการฯ รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรง
คุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะกรรมการฯ และ 
คุณเมธัส บันเทิงสุข จาก สกอ. เข้าตรวจเยี่ยมคณะ 
ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อยืนยันผลการดำาเนินการ และจะได้รายงานผล 
การตรวจประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผล 
การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. (กิจกรรมรอบสัปดาห์) ฉบับที่ 31
วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ 2560



ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญภาควิชากิจกรรม
บำาบัด ประจำาปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 
2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำานวน 9 รูป มาเจริญ
พระพุทธมนต์  อีกทั ้งยังเป็นการทำาบุญร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมด้วย 
เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียม
และประเพณีอันดีงาม 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะบดีเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยใน
ช่วงเช้าเป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การทำากิจกรรม แนะนำาการใช้ห้องสมุด รวมถึง
ระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะฯ ในช่วงบ่ายนักศึกษา
รับฟังการแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมท้ังพบปะอาจารย์
ท่ีปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา ในวันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 
ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ 

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ทำาบุญประจำาปี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ 2560
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CONGRATULATIONS
ขอแสดงความยินดี

ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำาปี 2560-2563

ดร.สมทบ พาจรทิศอ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา



CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลด้านความพยายามและความทุ่มเท 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21

ประจำ ปีการศึกษา 2559
รายวิชา “วิทยาศาสตร์การสร้างภาพการแพทย์” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ จากภาควิชารังสีเทคนิค

ผศ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ



CONGRATULATIONS

ได้รับรางวัลด้านความพยายามและความทุ่มเท 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21

ประจำ ปีการศึกษา 2559
รายวิชา “ บทนำาสู่วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด ” 

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ จากภาควิชากิจกรรมบำาบัด

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์



มติที่ประชุม

MEETING
RESOLUTION



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 9  /2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดกิจกรรม “ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 
08.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 

 1.2 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดกิจกรรม “โลกใหม่ในรั้วสีน้ำาเงิน” 
ปีการศึกษา 2560 ( Pre-College ) ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ บ้าน
พักทัศนาจร ตำาบลปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารวิชาการ

 2.1  เห็นชอบ เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่คาดว่าจะสำาเร็จ
การศึกษา ประจำาภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 จำานวนทั้งหมด  6  ราย
  
 2.2 เห็นชอบ การให้ลำาดับขั้นกระบวนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ประจำาเรียน 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตามเสนอ

 2.3 เห็นชอบ การเสนอขอเปิดใหม่ กระบวนวิชา RT 101 (515101) โดยมีกำาหนดเปิด
สอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ตามที่ภาควิชารังสีเทคนิคเสนอ 




