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นักศึกษากายภาพบำาบัด
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษากายภาพบำาบัดชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี นางสาวกมลชนก สมัครการ, 
นางสาวจริยา สุริยะ, นายณัฐพงษ์ ยาวุฒิ, นางสาวพรรณราย ชัยชมภู และนางสาวพูนพัฒน์ 
สิมะวรธรรมกุล เป็นตัวแทนนักศึกษากายภาพบำาบัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศ ณ Department of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, 
University Kebangsaan Malaysia เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่ออแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2560



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน ในพิธีสักการะพระราชบิดาใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยมี นักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
ในการสักการะในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้า 
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสักการะ 
พระราชบิดา ประจำาปีการศึกษา 2560



ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ แก่
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 3 จากประเทศมาเลเซีย 
จำานวน 4 คน ได้แก่ Miss Poo Yin Sin, Lim Ying 
Xin, Teh Saw Yee และ Tham Si Yan from จาก  
Occupational Therapy Program, Faculty of Health 
Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เพื่อ
มาแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างประสบการณ์ในทางกิจกรรม
บำาบัด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 
2560 ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก 
ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์ และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
ร่วมต้อนรับและให้คำาแนะนำาในโปรแกรมครั้งนี้

ภาควิชากายภาพบำาบัด ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนพร ตันประเสริฐ จาก University of Brighton, 
United Kingdom มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Differential
diagnosis of heel pain more than just plantar 
faciitis and foot pressure index (FPI) : Clinical 
and research application เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 
12 ชั้น

บรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนพร ตันประเสริฐ จาก University of 
Brighton ประเทศอังกฤษ

ภาคกิจกรรมบำาบัด 
ให้การต้อนรับนักศึกษา 

จากมาเลเซีย



นศ.จากประเทศมาเลเซีย เข้ารับการฝึกประสบการณ์
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด

ภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสาขา Physiotherapy จาก 
Faculty of Health Sciences, Universiti 
Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศ
มาเลเซีย จำานวน 3 ราย ได้แก่ Miss Norazili  
Khumaeroh Binti Abdul Aziz, Miss 
Nur Tasnim Binti Ahmad Zaki, Miss 
Nur Faiqah Binti Rais เพื่อเข้าร่วมอบรม
และดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา
สำาหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสำาหรับ
นักศึกษากายภาพบำาบัดชั ้นปีที ่ 3 (The  
practical / industrial training placement 
for Physiotherapy students) ณ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  - 25 
สิงหาคม 2560 และเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 
2560 นักศึกษาชาวมาเลเซีย ได้เข้าพบเพื ่อ
เยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  
ศิริรังษี คณบดี ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียน
และปฎิบัติการ 12 ชั้น



รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ ภาควิชาฯ โดยมี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารังสีเทคนิค 
ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาบัณฑิตศีกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ภาควิชา 
รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 

ภาควิชารังสีเทคนิค
จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงทัศนียภาพ



ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อ 
กาวน์ขาวให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก 
ปฏิบัติงานทางคลินิก และพิธีไหว้ครูกิจกรรมบำาบัด โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรม
บำาบัดเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม ศ.นพ.ชัยโรจน์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาว 
และพิธีไหว้ครู



รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้า
ภาควิชากายภาพบำาบัด เปิดการปฐมนิเทศสำาหรับ
ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกกายภาพบำาบัด
ในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย โดยได้ 
รับเกียรติจาก ดร.วินธนา คูศิริสิน หัวหน้าคลินิก
ผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ 
เร่ืองโภชนาการในผู้สูงอายุ เม่ือวันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องบรรยาย 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม Road Show ร่วม
กับสำานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื ่อแนะแนวและให้ความรู ้เกี ่ยวกับ 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในระบบการคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai  
University Central Admission System: TCAS) 
โดยมีอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์จาก
ภาคกิจกรรมบำาบัด, อาจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม 
อาจารย์จากภาครังสีเทคนิค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล อาจารย์จากภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร 
พิชัยยา ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและประมวลผล 
อาจารย์จากภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นผู้แทน 
เข้าร่วมแนะนำาคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการคลินิก
กายภาพบำาบัดในผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย

คณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วม Road Show ร่วมกับ

สำานักทะเบียนและประมวลผล มช.



คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ 
ในโอกาส ครบรอบ 45 ป ี

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อม
ด้วย คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะฯ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญในโอกาส ครบรอบ 
45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 57 
ของการศึกษาพยาบาล มช. และทำาบุญทอดผ้าป่า
สามัคคี ประจำาปี 2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 
2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน 
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อ
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา



คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความสนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ
ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2560  
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือเป็นการรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นำาพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
ประจำาปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น 

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีการศึกษา 2560



พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรม
สาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ คณะเทคนิคการ
แพทย์ เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ 
พระบรมสาทิ สลั กษณ์ของพระบาทสม เด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2560 วันศุกร์ที่ 18 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จดัพธีิไหว้ครภูาคฯ โดยนกัศกึษากายภาพบำาบดั 
ทุกระดับชั้น รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 
อาคารเรียนและปฏิบัติ 12 ชั้น

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดพิธีไหว้ครู



ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด lunch seminar โดยได้รับ
เกียรติจาก Dr.  Leonard Henry Joseph ตำาแหน่ง senior lecturer at school of health science, 
university of Brighton, ประเทศอังกฤษ บรรยายในหัวข้อ “planning for research impact in 
research project proposal” เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดกิจกรรม Lunch seminar 
เรื่อง Planning for research impact in research project proposal

อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีรับมอบ
ทุนการศึกษาจาก นางสาวรัชนี วาลส์ อาสาสมัคร 
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย จำานวน 30,000 บาท เพื่อ
เป็นทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 แก่ 
นางสาว กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำาลังกาย 
ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 35 
วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 
2560



คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ
อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนสิงหาคม

ภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิด (Happy Birthday) สำาหรับบุคลากรที่มี 
วันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
อวยพรและมอบของที่ระลึก ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Prof. 
Dr. Nobuko Tokuda, Professor of Faculty of 
Health Sciences และ Prof. Dr. Teresa Stone , 
Professor of International Nursing จาก  
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
กำาหนดการมาเยือนคณะฯ เพื่อประชุมความร่วมมือ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น และได้เข้าเยี่ยม
ชมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์ และศูนย์วิจัยคณะเทคนิคการแพทย์



นักกิจกรรมบำาบัดจากประเทศอินเดีย
เข้าเยี่ยมภาควิชากิจกรรมบำาบัด

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้รับเกียรติจากนักกิจกรรมบำาบัดจากประเทศ
อินเดีย Mr.Ramakrishnan Masilamani, In-
dia Occupational Therapist in Mental 
health & Psychiatry area at JIPMER 
Hospital เข้าเยี่ยมเยือนภาควิชา ร่วมสังเกต
การปฏิบัติงานทางคลินิก และให้เกียรติบรรยาย
พิเศษแก่นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ในหัวข้อ เรื่อง 
“Stress Management Technique for  
Alcohol Patients” และ “History of  
Occupational Therapy in India” ระหว่าง
วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ภาควิชา
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 36 วันที่ 4 - 10 กันยายน 2560



คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
รับมอบเครื่อง CT-Scan จาก 

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบเครื่อง CT-Scan 
128 slices จำานวน 1 รายการ ประเมินราคา 
2,000,000 บาท จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการพัสดุ 
charity เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ
แผ่นดิน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด ชั้นปีที่ 3 จากประเทศมาเลเซีย จำานวน 4 คน ได้แก่ Miss Poo Yin Sin, 
Lim Ying Xin, Teh Saw Yee และ Tham Si Yan from จาก Occupational Therapy Program, 
Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ โดยได้มา 
แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างประสบการณ์ในทางกิจกรรมบำาบัด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 -  25 
สิงหาคม 2560 ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษากิจกรรมบำาบัด UKM ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี



คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมป้องกันการเกิด 
อัคคีภัยและการรับมือสถานการณ์จากแผ่นดินไหว 
โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา รู้วิธีปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย และรู้วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย เมื ่อ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ อาคาร
เรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Diagnostic Imaging and 
Radiotherapy Programme จาก Faculty of Health 
Sciences, Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย จำานวน 4 ราย ได้แก่ Mr. Ang Zong 
Ding, Mr. Hansley Ting Cze Shen , Ms. Kok Hui Sin, 
Ms. Chieng Yieng Ling ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์
ภายใต้โครงการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งมีกำาหนด
เข้ารับการฝึกอบรม 2 เดือน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 25 
สิงหาคม 2560 เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะท่านคณบดี และ 
นำาเสนอ Summary of training และมอบใบประกาศนียบัตร 
แก่นักศึกษา UKM ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 

นักศึกษารังสีเทคนิค UKM ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี

อบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
และการรับมือสถานการณ ์

จากแผ่นดินไหว



ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอใจ อู้เหนือแหลงใต้ สาน
สายใยมุทิตา” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ อาจารย์ ดร.วินิจ ช้อยประเสริฐ และคุณอัจฉราพรรณ์ 
กัลยาศรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็นประธาน 
บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความรัก และเคารพต่อผู้เกษียณ โดยมี อาจารย์อาวุโส 
คณะผู้บริหาร บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ และศิษย์เก่า  
เข้าร่วมงานอย่างคับค่ัง ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ท่ี 26 สิงหาคม 2560 

ภาครังสีเทคนิคจัดงาน
“ร้อยรัก ถักทอใจอู้เหนือแหลงใต้ 

สานสายใยมุทิตา”



ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 
จัดโครงการสิ่งแวดล้อมสดใส ปลอดภัยสุขภาพ ประจำาปี 2560 โดย
มีกิจกรรมคลินิกมอเตอร์ไซค์สำาหรับนักศึกษา เพื่อตรวจประเมิน 
สภาพรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
กิจกรรมสันทนาการ โดยนักศึกษาทั้งสองสถาบัน เพื่อเกิดความ
รู้จักและความสามัคคีระหว่างสถาบัน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส 
ปลอดภัยสุขภาพ
ประจำาปี 2560



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด เป็นประธานเปิด
กิจกรรมเพาะกล้าโอทีต้นใหม่ ประจำาปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษาใหม่กิจกรรมบำาบัด ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพื่อนใจ รัตตากร, อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ และ อาจารย์อชิรญาณ์ ไชยคำา เป็นวิทยากร 
โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกิดกระบวนการแก่นักศึกษาใหม่ ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมตามปณิธานของสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและ 
ปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพาะกล้าโอทีต้นใหม่ 
ประจำาปี 2560



คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ 
จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Occupational 
Therapy Professors 3 ท่าน ได้แก่ Assoc. 
Prof. Kayano Yotsumoto , Prof. Rumi 
Tanemura และ Prof. Kazue Noda จาก 
Department of Rehabilitation Science, 
Graduate School of Heath Sciences, Kobe 
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือน 
ปรึกษาหารือด้านวิชาการ การแลกเปลี ่ยน 
นักศึกษาและการวิจัยกับคณาจารย์ภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด และบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตลอดจนแลกเปล่ียน 
ด้านการวิจัยร่วมกัน ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ ใน ระหว่างวันที่ 28 - 30 
สิงหาคม 2560



ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS



CONGRATULATIONS

นายณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ SCG Foundation
Ambassador รุ่น 2 เป็น 1 ใน 50 คน จากนักเรียน
นักศึกษาทุนมูลนิธิเอสซีจีกว่า 4000 คน ทั่วประเทศ 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเเละทัศนศึกษา
ณ ประเทศเกาหลีใต้



CONGRATULATIONS

นางสาวพชรสุภา หน่อแก้ว
นักศึกษากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
The 1st UUM-CMU-USM International Student
Conference (1st UCUC)
ณ Universiti Utara Malaysia (UUM)
สหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซีย



ตามที่ สกอ. ได้จัดทำา “โครงการนำาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งที่ 4” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อม 
และมุ่ง ม่ันในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความ 
เปน็เลศิ สามารถนำาเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่ 
การดำาเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด 
โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ 
ตามท่ีกำาหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการน้ัน

ในการนี้ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งที่ 4  จำานวน 4 แห่ง คือ
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : www.edpex.org

ในการนี้ สกอ. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน
ทั้ง 4 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่
ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำาหรับการ
ดำาเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สกอ. จะได้จัดทำาหนังสือแจ้งผลอย่างเป็น
ทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงาน
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่าน
การพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำาคณะเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 10/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
 1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำาสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1591/2560 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 
2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ จะช่วยปฏิบัติการแทนคณบดีในงานด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
 1.2 รับทราบ สรุปจำานวนนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 
 1.3 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี
การศึกษา 2560” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น.  ณ ห้องประชุม 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม   
 1.4 คณะเทคนิคการแพทย์ มีกำาหนดจะจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำาปี 2560 
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ  
นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม  
 1.5  รับทราบ สรุปผลการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก เรื่อง การให้คำาปรึกษาในงานเทคนิค
การแพทย์และห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี  ได้คะแนน 4.15 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. เรื่องพิจารณา
ด้านบริหารองค์กร

 2.1  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของ รอง
ศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ตามเสนอ
        2.2  เห็นชอบ โครงการก่อสร้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 40 ปี 

ด้านบริหารวิชาการ
 2.3   เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุง กระบวนวิชา  PT 211 (514211) เครื่องมือกายภาพบำาบัด 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีข้อแก้ไข




