
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปท่ี 1 ฉบบัที ่3 ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 
13.  ฝกปฏิบตักิารวิธีใชโปรแกรม n-workload  
 เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2551  เจาหนาที่จากบริษัท Neural Technologies โดยคุณหลักชัย  ภัทรกิจกําจร ไดมา
ฝกปฏิบัติการวิธีใชโปรแกรม n-workload ใหเจาหนาที่ธุรการประจํากลุมวิชาและเจาหนาที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับ
การกรอกขอมูลที่สําคัญ โปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมบันทึกภาระงานของบุคลากรซึ่งจะทดลองใหเจาหนาที่ธุรการ
ประจํากลุมวิชา เร่ิมกรอกภาระงานสอนใหคณาจารยในกลุมวิชา ตามตารางสอน ในภาคการศึกษานี้ ซ่ึงจะจัดการอบรม
โปรแกรมดังกลาวใหแกคณาจารยตอไป 
 
14.  การเยี่ยมชมระบบคุณภาพ ISO 15189 ท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี อุดรธานี 
 เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2551  รศ.พัชรี  เจียรนัยกูร  รองคณบดีฝายบริหารวางแผนและสารสนเทศ ไดนํานัก
เทคนิคการแพทยและเจาหนาที่งานหองปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร และศูนยหัวใจสิริกิติ์ จํานวน 17 คน 
ไปเยี่ยมชมการจัดทําระบบคุณภาพ ISO 15189 ซ่ึงไดรับการตอนรับอยางดีจากทานผูอํานวยการศูนย ศิริชัย  มานะ และ
ยังไดใหขอคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นปจจัยสูความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพ 4 ขอคือ 1. ภาวะผูนํา ที่ตอง
มุงมั่นและอดทนที่จะฝาฟนอุปสรรคและใชวิธีที่นุมนวล เมตตาในการนําใจคนในองคการ 2. บุคลากรตองเรียนรูและ 
ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีระบบมาตรฐานและทําความเขาใจมาตรฐานอยางถองแท 3. บุคลากรตองทํางานเปนทีม 
เสียสละที่จะทํางานคุณภาพซึ่งตองทํานอกเวลาราชการ เนื่องจากมีงานบริการในเวลาราชการ ลนมือ และ 4. ขยันหมั่น
ประเมินและทบทวนขอบกพรอง เพื่อการพัฒนาที่ตอเนื่องและเนนวาอยาใหความสําคัญกับใบรับรองเกินกวาคุณคา     
ที่ไดจากการรวมกันทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
 
15.  กิจกรรมวันไหวครู 
 ในชวงเปดภาคการศึกษา คงไมมีใครปฏิเสธวาทีมงานฝายพัฒนานักศึกษาทํางานแข็งขันยิ่ง ขอปรบมือดังๆ 
ใหกับบรรยากาศประทับใจในวันไหวครู เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2551 ที่ผานมา หองประชุมที่วาใหญ ดูแคบไปถนัดตา 
 
16.  กิจกรรมรองเพลงคณะ 

เมื่อวันที่  5 มถุินายน 2551 ที่ผาน นักศึกษาคณะเทคนคิการแพทยไดจัดกิจกรรรมรองเพลงประจาํคณะเทคนิค
การแพทย ประจําปการศกึษา 2551 โดยพธีิเปดมีขึ้นเมื่อเวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค คณะเทคนิคการแพทย  
โดยรศ.เกรียงไกร  กจิเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทยไดเขารวมเปดงาน      และกลาวใหโอวาทแกนกัศึกษา   พรอม
ทั้งคณาจารย และศิษยเกาศษิยปจจุบันไดรวมกันมอบหนังสือเพลงประจําคณะเทคนคิการแพทย ใหนักศกึษาใหมทุกคน  
โดยกิจกรรมนีจ้ะมีขึ้นทกุวนัจันทรและวันพฤหัสบดี           โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2551        และสิ้นสุดเมือ่วันที่  
20 มิถุนายน 2551 



 
17.  การจัดอบรมโปรแกรมการสราง web ใหนักศึกษา คณะเทคนิคฯ 
 ฝายพัฒนานักศึกษาโดยชมรมคอมพิวเตอร สทน. ไดจัดอบรมการใชโปรแกรม Dreamweaver & Photoshop 
ขึ้นในวันที่  21-22  มิถุนายน  2551 ที่หองคอมพิวเตอร คณะเทคนิคการแพทยโดยมี  ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล เปน
วิทยากร ผูเขารวมประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาในชมรมคอมพิวเตอร และเจาหนาที่สายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี รวม 
40 คน 
 
18.  ทุน Visiting Scholar สําหรับชาวตางประเทศ 
 ผศ.ดร.กาญจนา  เลิศมีมงคลชัย จากกลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตรการบริการโลหิต ไดรับทุน
สนับสนุน visiting Scholar สําหรับชาวตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551 โดยเชิญ Dr.Gregory J. 
Bancroft จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศอังกฤษมาระหวางวันที่ 15  มีนาคม  2552 – 4  
เมษายน  2552  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 100,000 บาท และคณะเทคนิค
การแพทยจํานวน 36,000  บาท 
 
19.  งาน E-san Innovation 
 ระหวางวันที่ 12 – 16  มิถุนายน  2551  คณะเทคนิคการแพทย รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย ไดเขารวมจัดนิทรรศการในในงาน E-san Innovation ณ หองประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก ซ่ึงพิธีเปดงานมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  12  มิถุนายน  2551 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เวลา 15.00 น.โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
กลาวตอนรับ และรองศาสตราจารยอํานวย  คําตื้อ ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการกลาวรายงานความเปนมาของการจัด
งาน หลังจากนั้นเปนการเปดงานโดยนายกฤษเพชร ศรีปาน รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และมีพิธีลงนามความ
รวมมือเครือขายนวัตกรรมภาคอีสาน (สสว) และรศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทยไดรับเชิญใหเปน
เกียรติเขารวมพิธีเปดงานครั้งนี้ดวย ภายในงานมีบูธแสดงสินคาและนวัตกรรมใหมๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
จํานวนมาก คณะเทคนิคการแพทยไดจัดแสดงบูธพรอมบริการวัดความดันโลหิต เซียมซีสุขภาพและตรวจวัดเบาหวาน
โดยนักเทคนิคการแพทยซ่ึงไดรับความสนใจจากแขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมงานเปนอยางดี 
 
20.  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม 
 คณะเทคนิคการแพทย ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม ใหกับหองสมุดจํานวน 6 ชุด และหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรจํานวน 6 ชุด ซ่ึงจะทําใหการบริการสืบคนในหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอร เพียงพอตอการเรียนการสอนและใหบริการสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 



 
 
21.  กิจกรรมวันสถาปนาคณะ 
 คณะเทคนิคการแพทย จดักจิกรรมวันสถาปนาคณะ ในวนัที่ 16 กรกฎาคม 2551 ดังนี ้
7.30 – 8.30 น.  : ทําบุญ ตักบาตร อาหารแหง เสร็จพิธีรับประทานอาหารรวมกัน 
9.30 – 10.30 น.  : เสวนา ประวตัิคณะ 30 ป : เหลียวหลัง แลหนา รวมพลัง สามัคคี 

โดยคณาจารยอาวุโส รุนบุกเบิกสาขาเทคนคิการแพทย และกายภาพบําบัด 
10.30 – 12.00 น.  : นิทรรศการแสดงประวัติคณะ 

: ประกาศผลการประกวดเรียงความ / ภาพวาด : คณะเทคนิคการแพทยในฝน / การจัด  
สวนหยอมนอกอาคารโดยนกัศึกษาชัน้ปตาง ๆ 

   : กิจกรรมบําเพ็ญกุศล ; มอบเงิน / ส่ิงของบริจาค ,บริจาคโลหิต 
   : กิจกรรมพัฒนาคณะ 
   : ประกวด 5 ส ตามกลุมวิชา / สํานักงานคณบด ี
    

และขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาว 
 


