
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปท่ี 1 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
25.  คณะจัดอบรมการใชโปรแกรม n-workload ใหกับบุคลากรสายผูสอน 
 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดใหมีการอบรมการใชโปรแกรมกรอกภาระงาน n-workload รุน 2 ใหกับบุคลากร
สายผูสอน ในวันที่ 7 สิงหาคมและวนัที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยวิทยากรคือ คุณหลักชยั  ภัทรกิจกําจร จากบริษัท neural 
technology ผูพัฒนาโปรแกรม มีคณาจารยเขารับการอบรมจํานวน 39 คน ซ่ึงคณะฯไดขอความรวมมือใหคณาจารยเขา
ไปตรวจสอบรายละเอียดภาระงานดานการเรียนการสอนที่กรอกโดยธุรการประจํากลุมวิชา ในชวงเดือนเมษายน 2551 
ถึง กันยายน  2551 ใหแลวเสร็จภายในตุลาคม  2551  
 
26. การจัดโครงการอบรมระบบคุณภาพ 15189 
 คณาจารยผูสอนวิชาการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ไดรวมกนัจัดโครงการอบรม เร่ือง “แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานสูระดับสากล ISO15189:  จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ”       ในวันเสารที่  16  สิงหาคม  2551 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ หองประชมุพิสิฎฐ เนตรเฉลียว   ไดรับเกียรติจากคณุอรทัย สุพรรณ และ คณุวิภา  สุวรรณพล วิทยากรจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดอดุรธาน ี การอบรมครั้งนี้มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน การอบรมในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ  

1. ใหผูเขารวมอบรมไดรับความรูและทราบขั้นตอนในการจัดทําระบบคณุภาพ ISO15189 
2. เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจดัทําระบบคุณภาพ ISO15189 ระหวางวทิยากรกับคณาจารยผูสอน

และนักศกึษา 
3. เพื่อเปนแนวทางใหเกิดการพฒันาไปสูความรวมมือระหวางองคกรที่ไดรับการรับรองกับคณะฯ ซ่ึงทําหนาที่ใน

การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูสังคม  
 
27. ฝายพฒันานักศึกษาฯ ริเร่ิมโครงการการจดัการขยะ 
 ฝายพัฒนานกัศึกษาฯ ไดจดัใหมีโครงการการจัดการขยะ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ  

• ใหนกัศึกษาและบุคลากร มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน 
• ลดปริมาณขยะ โดยนําขยะกลบัมาใชประโยชน 
• ปองกันการเกดิมลพิษ 
• จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 

 
 
 



 
 
 โดยทางฝายพฒันานักศกึษาจะจดัหาถังขยะสําหรับแยกประเภทขยะจาํนวน 60 ใบ จัดวางเปนจดุรับขยะ และ
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการรณรงค การจัดเก็บขยะแยกตามประเภท สวนขยะรีไซเคิลทีส่ามารถนํากลับมาใช
ใหมไดก็จะจําหนายหรือนํากลับมาใชประโยชนเพื่อกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตอไป ซ่ึงโครงการจัดการขยะในครั้งนี้จะ
เร่ิมตั้งแตวนัที ่1 กันยายน 2551 เปนตนไป 
 
28. นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ควาเหรียญทอง ในงานกีฬา 9 กลอง จามจุรี  

นักศึกษาและคณาจารยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขารวมโครงการกีฬาเทคนคิการแพทย-
สหเวชศาสตรสัมพันธ  คร้ังที่ 14  ซ่ึงจัดโดยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2551     ที่ผานมา ณ  
ศูนยกฬีาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      มีสถาบันเการศึกษาตางๆ     เขารวมแขงขนักีฬาทั้งหมด 9 สถาบัน       และม ี
มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดเขารวมเพื่อดกูิจกรรม กจิกรรมในครั้งนี้ไดแก  การแขงขันกีฬา    กีฬาเฮฮา 
การประกวดขบวนพาเหรด     กองเชียร ผูนําเชียร    และประกวดดาวเดือนโดยรูปแบบในการนําเสนอของคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ “การแสดงถึงศิลปวฒันธรรมของอ ีสาน และครบรอบ 30 ป คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน”       กิจกรรมในครั้งนี้คณะเทคนคิการแพทยไดสงนักศึกษาเขารวมงานจํานวน 168 คน   โดยมี 
อาจารยปวณีา  หรัิญตระกูล เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  และมีอาจารยที่เขารวมกจิกรรม ไดแก    ผศ.พิศมัย มะลิลา  
ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง  ผศ.รวยริน  ชนาวิรัตน อ.อชิระ หิรัญตระกลู และศิษยเกาของคณะฯ    ไดแก   คุณเฉลิมวุฒิ 
คุณสุวัฒนา คณุจีรเดช คณุอาทิตย และคุณวัลลภ  รวมผูเขารวมโครงการกีฬาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 183 คน  

สําหรับผลการแขงขันในปนีค้ณะเทคนิคการแพทยไดรับ 2 เหรียญทองจากวอลเลยบอลหญิและแบดมินตันชาย   
และอีก1 เหรียญเงินจากทีมเปตองหญิง     โดยที่ผูเขารวมกิจกรรมทุกคน     ไดแสดงศักยภาพของความเปนคณะเทคนิค
การแพทยอยางเต็มที่ สําหรับการจัดการแขงขันปตอไป คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนเจาภาพใน
การจัดงาน 
 
29. งานเลี้ยงอําลา Asst.Prof.Dr.Yasuhiro  Kusuhaara อาจารยแลกเปล่ียนกลับ Fujita  Health University 
 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดงานเลี้ยงอําลา Asst.Prof.Dr.Yasuhiro  Kusuhaara จาก Department of Medical 
Zoology, School of Science, Fujita Health University ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีผูบริหาร 
คณาจารยที่เกีย่วของ และนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา กลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทยเขารวมงาน  
 
30. ผูบริหารเขารวมโครงการอบรมผูบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รองศาตราจารยชาญวิทย ลีลายุวัฒน รองคณบดีฝายวิจยั บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพนัธ และผูชวยศาสตราจารย
พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ไดเขารวมโครงการอบรมผูบริหาร
ระดับกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 2 โดยไดศกึษาดูงานที ่ University Queensland ประเทศออสเตรเลีย และที่ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม 2551- 3 สิงหาคม 2551โดยมีผูบริหารระดับกลางจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมเดนิทางเขาอบรมทั้งสิ้น 42 คน 
 
 
 



 
  
31. สาขากายภาพบําบัด รับนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Fujita Health University   ในป 2551 

ตามที่คณะเทคนิคการแพทยไดลงนามสญัญาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศกึษาและอาจารยดานความ
รวมมือทางวิชาการกับ  Fujita Health University ประเทศญี่ปุนนัน้  Faculty of rehabilitation, school of  Health 
Science, Fujita Health University ไดสงนักศึกษาจํานวน 2 คน เพื่อมาศึกษาดูงานของสายกายภาพบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2551 และไดเขาพบคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
ในวนัศุกรที่ 15 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา นอกจากการดงูานดานการเรียนการสอนแลว คณะฯไดจดักิจกรรมการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมตางๆ อาทิเชน การเดนิทางทัศนศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยไดรับการดแูลและ
ประสานงานโปรแกรมตางๆ จาก ผศ.ดร.อุไรวรรณ  ชัชวาลย เปนอยางดี  
 
32.  Knowledge Management (KM) งานธุรการ 
 งานธุรการจากแตละกลุมวชิาไดรวมกนัจดักิจกรรม KM  ในบายวนัอังคารสัปดาหที่ 2 และสปัดาหที่ 4 ของ
เดือน โดยเร่ิมตั้งแตวนัที่  8  กรกฎาคม  2551 เปนตนไป หวัขอที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูที่ผานมาคือ การกรอก
ภาระงานดวยโปรแกรม   n-workload ซ่ึงมีการอภิปรายเกีย่วกับวิธีการและเทคนิคในการกรอกภาระงานของอาจารยที่
งายและรวดเรว็ แลวรวมกันสรุปและวางแนวทางการแกไขปญหาในการประสานงานกับฝายตางๆ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดคลองตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
33. โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ือง การสรางเสรมิสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและโรคหลอด
เลือดหัวใจ     ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยบริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัขอนแกน ประจําป 2551    โดยมี 
รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน เปนหัวหนาโครงการไดนําทีมคณาจารยจากสายวิชาเทคนคิการแพทยและสายวิชา
กายภาพบําบัด รวมทั้งนกัศกึษาทั้งสองสาขาและทีมจากหองปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพฯของคณะฯ ออก
ตรวจสุขภาพทางหองปฏิบัติการและทดสอบสมรรถภาพของรางกาย แกประชาชนบานโนนมวง จํานวน 118 คน เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2551 ซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้ เปนการตรวจสุขภาพหลังจากที่ประชาชนที่เขารวมโครงการไดผานการ
ออกกําลังกายอยางตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาห  ภายใตการดูแลจากทีมอาจารยและนกัศึกษาสายวิชากายภาพบําบดั คณะ
เทคนิคการแพทย ในการจดักิจกรรมนี้มีเจาหนาทีจ่ากสถานีอนามัยบานโนนมวง และอาสาสมัครหมูบานโนนมวงให
ความรวมมือประสานงานตลอดการทํากิจกรรมเปนอยางดี  
 
34. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2551 
 ในปการศึกษาที่ผานมา มีนกัศึกษาลาออกเพื่อไปศึกษาในคณะและสถาบันอื่นจํานวน  11 คน โดยเปน
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 10 คน และสาขาวิชากายภาพบําบัด 1 คน และมีนกัศึกษาตกออกจํานวน  2 คน ลาพัก
การศึกษา 4 คน ฝายวิชาการจึงขอแจงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคนิคการแพทย ประจําปการศึกษา 
2551 ดังตอไปนี้ 
 
 



 
 
ภาคปกต ิ

 สาขาเทคนิคการแพทย สาขากายภาพบําบัด รวมท้ังหมด 
ชั้นป/รหัส ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1/ 51XX 29 67* 96* 10 49 59 39 116 155 
2 / 50XX 22 59 81 7 47 54 29 107 135 
3/ 49XX 19 73 92 11 44 55 30 117 147 
4/ 48XX 17 56 73 9 33 42 26 89 115 
4/47XX 2 2 4 - 2 2 2 4 6 
รวม 89 257 346 37 175 212 126 433 558 

 
โครงการพิเศษ 
สถานภาพ สาขาเทคนิคการแพทย 
ชั้นป ชาย หญิง รวม 

1 22 42 64 
2 23 38 61 
3 18 43 61 
4 19 35 54 

รวม 82 158 240 
 

35. การเขารวมโครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สํานักทะเบยีนและประมวลผล ไดจัดใหมโีครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551  โดย

เดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธยังโรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจํานวน 19 แหง และที่ศูนยประชุม
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ ฝายวิชาการคณะเทคนคิการแพทย ไดเขารวมโครงการ โดยรวมเดินทาง
ไปประชาสัมพันธที่โรงเรียน 12 แหง ไดแก  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ โรงเรียนรอยเอด็วิทยาลัย โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียน
บัวใหญ โรงเรียนมารียวิทยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซ่ึงบุคลากรฝาย
วิชาการที่เขารวมโครงการไดแก คุณกัปกนัชรฐ ถาโอด โดยรวมจัดบธูแนะแนวการการเรียนการสอน การสมัครและ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทยทั้ง 2 สาขาวิชา พรอมกับแจกแผนพับประชาสัมพันธคณะฯ นอกจากนี ้
รศ.พิพัฒน ศรีเบญจลักษณ และรศ.ดร.นนัทรัตน โฆมานะสิน ยังไดเขารวมโครงการโดยการบรรยายแนะนําคณะฯ ที่
ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก และโรงเรียนอดุรพิทยานกุูล จังหวัดอุดรธานี ตามลําดับ ผลจากการเขารวมโครงการแนะ
แนวสัญจรของคณะในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากอาจารยแนะแนวและนักเรยีนมากพอสมควร  
 
 
 



 
36. การจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง  การสรางหองเรียนออนไลนดวยตนเองโดยโปรแกรม Moodle 

เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน   ใหเปนแบบ 
e-learning ฝายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย รวมกับสํานักนวตักรรมเทคโนโลยีการศึกษา ไดจัดใหมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การสรางหองเรียนออนไลนดวยตนเองโดยโปรแกรม Moodle”  ขึ้นที่คณะเทคนคิการแพทย ในวันที ่
29 กรกฎาคม 2551 โดยมี ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี และคณะ เปนวิทยากร มีผูเขารวมอบรม 15 คน เปนอาจารย 14 คน 
และสายสนับสนุน 1 คน ซ่ึงผูเขารวมอบรมประเมินวา เปนการจัดอบรมที่ดีมาก  มีประโยชนมาก ๆ และอยากใหจัดอีก  
ฝายวิชาการ จงึวางแผนจะจดัการอบรมอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจจัดในชวงปดภาคเรียน เพื่อที่จะใหอาจารยและผูสนใจเขา
รวมไดมากทีสุ่ด 
 
 


