
คณะทำงานจดัทำรายงานประเมนิตนเองประจำปการศกึษา 2552 ซึง่ไดรบัการแตงตัง้ตามคำสัง่ คณะเทคนคิการแพทย ที ่72/2553 มกีารสมัมนา
ระดมสมองเพือ่จดัทำรางรายงานประเมนิตนเอง ณ ราชาวดรีสีอรท ในวนัที ่ 5 พ ค 2553 ตัง้แตเวลา 9.00- 16.00 น   ซึง่ปนีค้ณะเทคนคิการแพทย
สมคัรเปน 1 ใน14  หนวยงานของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีข่อรบัการตรวจประเมนิตนเองตามกรอบคณุภาพการศกึษา เพือ่การดำเนนิการทีเ่ปนเลศิหรอื
ECPE (Education Criteria for Performance Excellence)  ในชวงเชาผเูขารวมสมัมนาไดรวมกนัเขยีนกรอบโครงรางองคกร และชวงบายไดแบงกลมุ
ยอย ตามหมวดตางๆ เพือ่กำหนดกรอบในการเขยีนรายงาน  ทัง้นี ้คณะทำงานจะไดมกีารนดัพบปะในกลมุยอยอยางตอเนือ่ง โดยมกีำหนดการสงรายงาน
ใหกับสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกนในวันที่ 15 มิถุนายน 2553  และคณะมีกำหนดการไดรับการตรวจเยี่ยมประเมิน
ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2553    

  

โดยวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2553ไดกำหนดใหสายวชิา/กลมุวชิา สง SAR ใหงานนโยบายและแผน และวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2553
ไดมีการประเมิน กลุมที่ 1 ในกลุมวิชาเคมีคลินิกและกลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

1. อ.กลวยไม  พรหมดี เปนประธานกรรมการ
2. รศ.นนัทรตัน  โฆมานะสนิ เปนกรรมการ
3. รศ.ศรวีไิล  วโรภาสตระกลู เปนกรรมการและเลขานกุาร
4. นางวลาลกัษณ  ชางสากล เปนผูชวยเลขานุการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดมีการประเมิน กลุมที่ 2 ในกลุมวิชาจุลทรรศนคลินิกและกลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรการบริการโลหิต โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

1. ผศ.สภุาภรณ ผดงุกจิ เปนประธานกรรมการ
2. รศ.นงนชุ  เศรษฐเสถยีร เปนกรรมการ
3. ผศ.นพมาศ  เขม็ทองหลาง เปนกรรมการและเลขานกุาร
4. นางสาวนฤมล  ดอนบนัเทา เปนผูชวยเลขานุการ

วนัที ่27  พฤษภาคม  2553 ไดมกีารประเมนิ กลมุที ่  3  สายวชิากายภาพบำบดั โดยมคีณะกรรมการประเมนิดงันี้
1. รศ.พพิฒัน   ศรเีบญจลกัษณ เปนประธานกรรมการ
2. ผศ.วณัทนา  ศริธิราธวิตัร เปนกรรมการ
3. รศ.รงุทพิย   พนัธเุมธากลุ เปนกรรมการและเลขานกุาร
4. นางสาวดรณุ ี ชคูนัหอม เปนผูชวยเลขานุการ
ซึง่ในวนัที ่ 4  มถินุายน  2553 คณะกรรมการตรวจประเมนิสงรายงาน
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รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีนำทีมบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน ณ
คณะเทคนคิการแพทยมหาวทิยาลยัมหดิล อ.ศาลายา จ.นครปฐม  เมือ่วนั
ที ่30 เมษายน 2553 ตัง้แตเวลา 9.30 น โดย ศ. ดร.วรีะพงศ  ปรชัชญาสทิธิ
กลุ  คณบดคีณะเทคนคิการแพทยมหาวทิยาลยัมหดิล ไดใหการตอนรบัดวย
บรรยากาศทีอ่บอนุและเปนกนัเอง  มกีารจดักลมุยอยเพือ่แลกเปลีย่นเรยีน
รปูระสบการณ และนโยบายในการปฏบิตังิานของบคุลากรทัง้ 2 คณะ  จาก
นัน้ ชวงบาย ออกเดนิทางสโูรงแรมแมพมิพรสีอรท จงัหวดัระยอง เพือ่เขา

เมือ่วนัที ่21 และ 24  พฤษภาคม 2553 ฝายวจิยั บณัฑติศกึษา
และวเิทศสมัพนัธ ไดจดัโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ระดบั
บัณฑิตศึกษา ประจำป พ.ศ. 2553 เพื่อตอนรับนักศึกษาใหม
และในงานนีไ้ดรบัเกยีรตจิาก รศ.ดร. เกรยีงไกร  กจิเจรญิ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทยกลาวตอนรับนักศึกษาใหมพรอมทั้ง
มอบรางวัลใหกับนักศึกษาที่ไดสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
กำหนดของหลกัสตูร ใหแกนกัศกึษาจำนวน 7 คน ในหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากายภาพบำบดั ดงัรายชือ่ตอไปนี้

ชื่อ-สกุล ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
1. นายคณุาวฒุ ิ วรรณจกัร (ผศ.ดร. ยอดชาย  บญุประกอบ)
2. นส.จริาภรณ  วรรณปะเข (ผศ.ดร. สกุลัยา  อมตฉายา)
3. นส.ทวิาพร  ทววีรรณกจิ (ผศ.ดร. สกุลัยา  อมตฉายา)
4. นายทวชัชยั  สวุรรณโท (รศ.ดร. รงุทพิย  พนัธเุมธากลุ)
5. นายพฒันสนิ  อารอีดุมวงศ (รศ.ดร. รงุทพิย  พนัธเุมธากลุ)
6. นส.วรรณศิา  คมุบาน (ผศ.ดร. วณัทนา  ศริธิราธวิตัร)
7. นส.จฑุารตัน  อดเิรกอดุมรตัน (รศ.ดร. รงุทพิย  พนัธเุมธากลุ)

ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการดำเนินการ
และมารวมงานเปนจำนวนมากมา ณ โอกาสนี้ดวย

คณะผูบริหารและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปศึกษาดูงาน
 ณ คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการสัมมนาประจำป 2553 ที่จังหวัดระยอง

สัมมนาประจำป ในโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อพัฒนาผลการ
ปฎบิตังิานบคุลากรสายสนบัสนนุ อนรุกัษศลิปวฒันธรรม และสงเสรมิให
เปนองคกรแหงความสขุ  ระหวางการสมัมนา มกีารจดักจิกรรมสงเสรมิและ
รวมกนักำหนดปจจยัแหงความผาสกุของบคุลากร    การระดมสมองเพือ่
จดัทำโครงการเพือ่พฒันางานตามกลมุงาน  ทัง้นีโ้ครงการดงักลาวถอืเปน
จดุเริม่ตนในการขบัเคลือ่นพฒันาองคกรไปสงูานวจิยัสถาบนัและไดมกีาร
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที Show and Share ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนตอไป
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เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 27 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา คณะเทคนคิการแพทยจดัใหมงีานปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ณ  หองประชมุพสิฏิฐ-
เนตรเฉลยีว  สณัฑพทิกัษ    คณะเทคนคิการแพทย  เพือ่ใหนกัศกึษาไดรบัทราบเกีย่วกบัการเรยีนการสอน  ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
กิจกรรมและทุนการศึกษา สวัสดิการตางๆ ของคณะและพบอาจารยที่ปรึกษา บรรยากาศของการปฐมนิเทศเต็มไปดวยความอบอุน
จากคณาจารย บุคลากรและรุนพี่ที่มาชวยเหลือในกิจกรรมครั้งนี้   ในรุนที่ 32 นี้มีนักศึกษารวม 139 คน (สาขาเทคนิคการแพทย 74 คน
สาขากายภาพบำบดั 65 คน) และในนีม้ ี 2 คนทีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดัยะลาและจงัหวดัปตตาน ี  นางสาวรอฮานา จติอมะซอ จากโรงเรยีน
ศรีฟารีดามารูวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา และนางสาวนิทัศนีม นิมะ จากโรงเรียนสายบุรี "แจงประชาคาร"  อ.สายบุรี จ.ปตตานี กอนหนานี้
ทั้งสองเคยรูจักกันมากอนในการเขาคายวิชาการคณิตศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อครั้งอยู ม.5 และไมเคยมาที่ขอนแกน
มาทราบอีกทีเมื่อประกาศรายชื่อผูสอบไดและเห็นชื่อเพื่อน ทั้งสองเขามาเรียนที่คณะเทคนิคการแพทยจากการรับตรงโดยโดยวิธีพิเศษ
สำหรบันกัเรยีนจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ปจจบุนัพกัอยหูองเดยีวกนั  ทีห่อพกัของมหาวทิยาลยัขอนแกน และดใีจ ภมูใิจมากทีไ่ดมา
เรียนที่นี่  กิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้คงจะเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหนักศึกษา ทั้ง 139 คน สามารถเริ่มตนชีวิตนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดอยางมัน่ใจ  ขอเปนกำลงัใจใหกบัทกุคน

เมื่อวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา คณะเทคนิคการแพทยจัดใหมีงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม สาขาเทคนิคการแพทย โครงการพิเศษ รุนที่ 8 ณ  หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว
สณัฑพทิกัษ  คณะเทคนคิการแพทย  เพือ่ใหนกัศกึษาไดรบัทราบเกีย่วกบัการเรยีนการสอน  กจิกรรม
เสริมหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย สวัสดิการตางๆ ของคณะและ
ในโอกาสนีไ้ดรบัเกยีรตจิาก รศ.ยพุา เอือ้วจิติรอรณุ  มาใหแนวคดิในเรือ่ง   " ทำอยางไรใหสขุกบัชวีติการเรยีน"    และรายการแลกเปลีย่น
ประสบการณ ในหวัขอ " เรยีนอยางไรใหจบ:ประสบการณของครปูระจำชัน้และศษิยเกา "  โดย รศ.ดร.นนัทรตัน  โฆมานะสนิ  ครปูระจำชัน้
และ คณุลำใย วงละคร ศษิยเกา รนุที ่ 2  คณุทองยนุ ศรบีญุลอื ศษิยเกา รนุที ่ 4  นกัศกึษาโครงการพเิศษ รนุที ่ 8   นีม้จีำนวน 54 คน มาก
จากภาคใต 10 คน ภาคเหนอื 7 คน  ภาคกลาง 16 คน ภาคตะวนัออก 9 คนและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 12 คน    ชาวคณะเทคนคิการแพทย
ทกุคน  ขอเปนกำลงัใจใหนกัศกึษาสามารถฝาฟนอปุสรรคตางๆ ไปไดดวยดแีละสำเรจ็การศกึษาสมความตัง้ใจตอไป
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ตวัแทนผปูกครอง (ที ่1-3 จากซาย และ ที ่1-2 จากขวา) ถายภาพรวมกบัรองคณบดแีละผชูวยคณบดฝีายพฒันา
นักศึกษาฯ จากการที่คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดงานนัดพบผูปกครอง เมื่อวันจันทรที่ 24
พฤษภาคม 2553 ทีผ่านมา  ณ  หองประชมุพสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว  สณัฑพทิกัษ    คณะเทคนคิการแพทย  เพือ่พบปะและ
ใหขอมูลผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ในงานดังกลาวไดรับเกียรติจาก
ผปูกครองประมาณ 150 ทาน เขารวมรบัฟง  และมผีปูกครองยนิดใีหความรวมมอืประสานงานระหวางคณะเทคนคิ
การแพทยและผูปกครอง จำนวน 4 ทาน ซึ่งจะไดดำเนินการเปนชมรมผูปกครองนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย
ตอไป ผปูกครองทัง้  4 ทาน  ไดแก  พ.ต.รบชนะ  ทองม ี คณุบวัเงนิ  วงศคำพนั   คณุทว ี  ทนัเต   และคณุจริวรรณ
เรือนทิพย คณะเทคนิคการแพทย ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่เขารวมงานนัดพบผูปกครอง และขอขอบคุณ
ตวัแทนผปูกครองทัง้  4 ทาน มา ณ ทีน่ี ้ และหวงัเปนอยางยิง่วาความรวมมอืนีจ้ะเปนสวนหนึง่อนัสำคญัยิง่ทีจ่ะชวย
หลอหลอมใหนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ใหเปนผูที่เพียบพรอมดวยวิทยา จริยาและปญญา สมความมุงหวัง
ของผูปกครองและคณาจารยตอไป

***   ตรวจสขุภาพประจำป  16 - 17  มถินุายน 2553
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