
งานวจิยัคณะเทคนคิการแพทย ม.ขอนแกน ไดระดบัคะแนนเตม็ 5 หรอืระดบัดเียีย่ม excellent ใน 2 ตวัชีว้ดั จาก 4 ตวัชีว้ดัในการจดัอนัดบัวจิยั
โดยสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)ประจำป 2553 ไดคาคะแนนรวม 4.2

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดย สกว. สายวิชาเทคนิค
การแพทย คณะเทคนคิการแพทย ม.ขอนแกนไดระดบัคะแนนดเียีย่ม 2 ตวัช้ีวดั  ระดบัดมีาก 1 ตวัช้ีวดั และระดบัด ี  1 ตวัช้ีวดั  จากตวัชีว้ดัทีส่ำคญั
4 ตวั  ดงันี้

1) Equivalent International Journal Publication / Faculty Member  แสดงถงึความสามารถในการผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพเทยีบเทากบัวารสาร
นานาชาตติออาจารย  คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกนไดคะแนน  3 (ระดบัด)ี

2) Impact Factor / Faculty Member  แสดงถึงความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพในสารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ในดานการไดรบัการอางองิตออาจารย คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกนไดคะแนน 4  (ระดบัดมีาก)

3) Equivalent International Journal Publication / discipline แสดงถึงความสามารถของหนวยงานในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพเทียบเทา
กบัวารสารระดบันานาชาต ิ คณะเทคนคิการแพทย   มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดคะแนนระดบั 5 (ระดบัดเียีย่ม)

4) Journal  Impact  Factor/Discipline แสดงถงึความสามารถของสาขาวชิาในการผลติผลงานวจิยัทีต่พีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คุีณภาพ
ในดานการไดรบัการอางองิ คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดคะแนนระดบั 5 (ระดบัดเียีย่ม)

คะแนนรวมของตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว สายวิชาเทคนิคการแพทย ไดคาคะแนน 4.2 ซึ่งจัดอยูในระดับ 4 โดยไมมีหนวยงานใดในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย/สหเวชศาสตร ไดรับการประเมินภาพรวมในระดับ 5 (คาคะแนนรวม 4.5 นับปนระดับ 5) จากหนวยงานที่เขารวมการประเมินทั้งสิ้น
18 หนวยงานทัว่ประเทศ

   
  

ขอประชาสมัพนัธ วนันำเสนอสรปุการดงูานของนกัศกึษาโดยนกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบำบดั
นำเสนอวนัที ่23 กรกฎาคม 2553

ณ หองบรรยาย 1 ชัน้ 3

นกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย วนัที ่20 สงิหาคม 2553 ณ หองประชมุ ชัน้ 8 เวลา 12:00-13:00 น.
ในการนีจ้งึขอเชญิทกุทานเขารวมรบัฟงการนำเสนอของนกัศกึษาตามวนัและเวลาดงักลาว

งานวิเทศสัมพันธ คณะเทคนิคการแพทย
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จากการวิเคราะหผลงานตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล SCOPUS พบวาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูอันดับที่ 2 รองจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล (แผนภูมิที่ 1 )   เมื่อพิจารณาการอางอิงผลงานตีพิมพจากสถาบันตางๆ โดยใชคา H-index (เปนคาที่บอกถึงจำนวนผลงาน
ของแตละบุคคลที่มีการอางอิงอยางนอยจำนวนเทากับ H - index เชน H-index เทากับ 10 หมายถึง บุคคลนั้นมีผลงานตีพิมพอยางนอย 10 เรื่อง
ทีถ่กูอางองิอยางนอย 10 ครัง้) คา H-index สามารถตรวจสอบไดจากหลายแหลงขึน้กบัฐานขอมลูทีใ่ช ซึง่คา  H-index  ทีค่ำนวณจากแตละแหลงจะไม
เทากนั ในการนำเสนอขอมลูครัง้นีเ้ปนการคำนวณโดยใชฐานขอมลู SCOPUS ซึง่วเิคราะหเฉพาะผลงานในฐานขอมลูทีอ่างองิตัง้แต ป 1996 พบวา
บคุลากรจากมหาวทิยาลยัขอนแกน มคีา H-index สงูทีส่ดุ (แผนภมูทิี2่) และมคีา H-index เฉลีย่สงูทีส่ดุ (แผนภมูทิี3่) บคุลากรจากมหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีม่คีา H-index  อยใูน 10 อนัดบัแรกดงัตารางที ่1  ซึง่คณะขอชืน่ชมผลงานและจะไดประกาศเกยีรตคิณุและมอบเกยีรตบิตัรตอไป

แผนภูมิที่ 1 รวมผลงานการตีพิมพทั้งหมดในฐานขอมูล SCOPUS ของบุคลากรจาก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยตางๆ
KKU = คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน   CMU = คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม MU =  คณะเทคนคิการแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล CU = คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  NU =  คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร HCU = คณะเทคนิค
การแพทย  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ ์ RU = คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัรงัสติ

แผนภูมิที่ 2 แสดงการกระจายของคา H-index ของบุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเยงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงคา H-index เฉลี่ยของแตละสถาบัน

 ตารางที ่1  คา H-index 11 อนัดบัแรก ของบคุลากรคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน
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สองศษิยเกา มข. สรางชือ่  ไดรบัโลเชดิชเูกยีรติ
นักเทคนิคการแพทย

ผูบำเพ็ญประโยชนตอวิชาชีพป 2553
จากสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะ
เทคนคิการแพทย  มข.  (ซายมอืสดุ) และ  รศ.ยพุา
เอือ้วจิติรอรณุ อดตีคณบดคีณะเทคนคิการแพทย
มข. (ขวามอืสดุ)  ถายภาพกบัสองศษิยเกาทีไ่ดรบั
โลเชดิชเูกยีรต ิทนพ.ศภุชยั โปจยุ และ ทนพญ.สมพศิ
ปนะเก

เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2553 ทีผ่านมาสมาคม
เทคนคิการแพทย แหงประเทศไทยไดจดัการประชมุ
วชิาการประจำป ครัง้ที ่34 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
ซติี ้จอมเทยีน พทัยา  ซึง่มผีเูขารวมประชมุประมาณ
1,500  คน  เปนทีน่ายนิดแีละภาคภมูใิจอยางยิง่
ทีส่องศษิยเกาคณะเทคนคิการแพทย ไดเขารบัได
รับโลเชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทยผูบำเพ็ญ

ประโยชนตอวชิาชพี  นบัเปนครัง้แรกทีศ่ษิยเกาจากมหาวทิยาลยัขอนแกนไดรบัรางวลัดงักลาวนี้
ทนพญ.สมพศิ ปนะเก ศษิยเกาเทคนคิการแพทย  มข.รนุที ่1  สำเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ
(เทคนคิการแพทย)  จากคณะเทคนคิการแพทย    มหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ.2526    รฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ (นโยบายสาธารณะ) จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พ.ศ.2548  ปจจบุนั นกัเทคนคิ
การแพทยชำนาญการพิเศษ (ดานบริการทางวิชาการ) กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาล
มหาสารคาม  ทนพญ.สมพศิ ปนะเก  มปีระสบการณทัง้ดานวชิาการ ดานบรหิารและการประสานงาน
พฒันาเครอืขายและมผีลงานดานการพฒันาคณุภาพบรกิารของหองปฏบิตักิารชนัสตูรสาธารณสขุ
เปนผูที่ทำใหวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปนที่รูจักและไดรับการยกยองจากวิชาชีพอื่นๆ และ
ประชาชนไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในทีมวิทยาศาสตรสุขภาพและ
เจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของเปนอยางดี  ทนพญ.สมพศิ ปนะเกไดรับเลือกเปนศิษยเกาดีเดน 20 ป
คณะเทคนิคการแพทย จากสมาคมศิษยเกาเทคนิคการแพทย และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในป 2542  สำหรบั  ทนพ.ศภุชยั โปจยุ ศษิยเกาเทคนคิการแพทย มข. รนุที ่ 13 วทิยา
ศาสตรบณัฑติ (เทคนคิการแพทย) จากคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2538
ปจจุบันผูจัดการสาขา บริษัท เนชั่นแนลเฮลทแครซสิเทม็ส จำกดั สาขา ร.พ.กรงุเทพหาดใหญ
จ.สงขลา ทนพ.ศภุชยั โปจยุ  เขารบัราชการครัง้แรกในตำแหนงเจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย ระดบั
1 ณ หองปฏบิตักิาร โรงพยาบาลสทงิพระ จ.สงขลา และเขาศกึษาตอในคณะเทคนคิการแพทย
มหาวทิยาลยัขอนแกน  การกาวเขาสวูชิาชพีเทคนคิการแพทยของ ทนพ.ศภุชยั โปจยุ  ทำใหได
ทสีวนรวมในการพฒันาวชิาชพีอยางเตม็รปูแบบ มบีทบาทสำคญัในการชวยพฒันาระบบคณุภาพ
หองปฏบิตักิาร  ศนูยวทิยาศาสตรการแพทย  เขต 18 และ 19  หองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลชมุชน
โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลศนูยและโรงพยาบาลเอกชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต  และ
ไดรบัการคดัเลอืกเปนประธานชมรมชนัสตูร 5 จงัหวดั  ชายแดนภาคใตคณะเทคนคิการแพทยและ
สมาคมศษิยเกาเทคนคิการแพทยและกายภาพบำบดั มข. ขอแสดงความยนิดกีบัศษิยเกาทัง้สอง
ทานในโอกาสนีด้วย                               ขาว : ผศ.นพมาศ เขม็ทองหลาง ประชาสมัพนัธสมาคมศษิยเกา

เทคนิคการแพทยและกายภาพบำบัด มข.
           14 มถินุายน 2553

เนือ่งจากการเรยีนการสอนในหองบรรยายของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน
ในปจจบุนั ไดมกีารใชอปุกรณโสตทศันปูกรณและเครือ่งคอมพวิเตอร เปนสือ่การเรยีนการสอน
อยางตอเนือ่ง หากนกัศกึษาผเูรยีนไดรบัคำแนะนำและทราบวธิกีารใชอปุกรณโสตทศันปูกรณและ
เครือ่งคอมพวิเตอรในหองบรรยายเบือ้งตน จะเปนการชวยสนบัสนนุการเรยีนการสอนใหเปนไป
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝายวิชาการไดเล็งเห็นประโยชนดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรม
"โครงการแนะนำการใชอปุกรณโสตทศันปูกรณและเครือ่งคอมพวิเตอรในหองบรรยายแกนกัศกึษา"
ขึน้ในวนัที ่18 มถินุายน 2553 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หองบรรยาย G โดยม ีรศ. ดร. นนัทรตัน โฆมานะ
สนิและคณะเปนผดูำเนนิโครงการ มตีวัแทนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาทกุหลกัสตูรและทกุชัน้ป ชัน้ปละไมนอยกวา 2 คน รวมประมาณ
40 คน เขารวมงาน ในงานนีค้ณุสมศกัดิ ์  สดุสาย คณุทรงเดช ทวพีร และคณุชาญชยั ศรกีลุ ไดรบัเชญิเปนวทิยากรบรรยายและสาธติ

คณะเทคนิคการแพทยไดจัดเปนสนามสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ประจำป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553
เวลา 9.00-16.00 น. โดยมี รศ. พรรณี พิเดช อาจารยจากสภาเทคนิคการแพทย มาเปนกรรมการคุมสอบ โดยมี รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
รองคณบดฝีายวชิาการ รวมเปนกรรมการคมุสอบ คณุอรสิรา ภหูาดเปนเจาหนาทีป่ระสานงานและอำนวยความสะดวก ในการนีม้ผีเูขาสอบทัง้สิน้

51 คน แบงเปนผสูำเรจ็การศกึษา สาขาวชิาเทคนคิการแพทย จากคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน โครงการพเิศษ จำนวน 25 คน
                                             ภาคปกต ิจำนวน 20 คน และผสูำเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอืน่ 6 คน
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คณะเทคนิคการแพทย หองปฏิบัติการ
ชุมชนและกลุมวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทำโครงการ
ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวขอ

เรื่อง ชุมชนตนแบบในการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในผูปวย/กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค
เบาหวาน โดยไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากศนูยบรกิารวชิาการ วตัถปุระสงคของโครงการเพือ่ตรวจสขุภาพทางหองปฏบิตักิาร การแนะนำความรู
การฝกปฏบิตัตินในการลดความเสีย่งตอโรคหลอดเลอืดหวัใจและเบาหวาน แกชมุชนตำบลบานกง อำเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแกน ทีม่อีาย ุ35 ปขึน้
ไป จำนวน 155 คน ทางโครงการฯไดจดัใหมกีารตรวจสขุภาพและเจาะเลอืดครัง้ที ่1 (กอนการออกกำลงักาย) ไปเมือ่วนัที ่30-31 มกราคม 2553 จากนัน้
มกีารแนะนำและสาธติการออกกำลงักายแกผเูขาตรวจสขุภาพและผสูนใจทัว่ไป โดยการใชอปุกรณไมพลอง โดยม ีผศ. ดร. พรรณ ีปงสวุรรณ อาจารย
จากสายวชิากายภาพบำบดัเปนวทิยากรและไดมกีารเจาะเลอืดเพือ่ตรวจสขุภาพอกีครัง้หนึง่ในกลมุทีม่รีะดบัไขมนัในเลอืดผดิปกตซิึง่เปนครัง้ที ่2 (หลงั
การออกกำลงักาย) เพือ่เปรยีบเทยีบ ผลการเปลีย่นแปลงของพารามเิตอรตางๆในเลอืด เมือ่วนัที ่ 8 พฤษภาคม 2553 โครงการฯไดรบัความสนใจจาก
ชาวบานกงอยางคบัคัง่

เมือ่วนัไหวคร ู17 มถินุายน 2553   ผศ. พญ.  เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ
อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ลำดับที่ 4
ดำรงตำแหนงในชวง 1 เมษายน 2529-31 มีนาคม 2533 ไดมาเยีย่มคณะฯ
ในการนีบ้คุลากรสำนกังานคณบด ี  จงึไดถอืโอกาสอนัดยีิง่นีไ้หวพระคณุคร ูและจดังานเลีย้งรบัรองอาจารยในตอนเยน็ ทีห่องอาหารราชาวดี

เมื่อวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553  เวลา 10.00-12.00 น. รองคณบดี
ฝายวชิาการไดชีแ้จงขอมลูหลกัสตูร วท.บ. สาขาวชิาเทคนคิการแพทย หลักสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553 รวมทัง้ขอปฏบิตัติางๆแกนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย
ชัน้ปที ่1 โครงการพเิศษ ณ หองบรรยาย G และในวนัเดยีวกนัเวลา 13.10-13.50 น.
ไดบรรยายขอมลูหลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาเทคนคิการแพทยและสาขาวชิากายภาพ

บำบดั แกผปูกครองนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทยและสาขาวชิากายภาพบำบดั ชัน้ปที ่1 ณ หองประชมุพสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ ชัน้ 8
วนัที ่27 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-10.15 น. ไดบรรยายเกีย่วกบัแนะนำการเรยีนการสอน ขอมลูหลกัสตูร วท.บ. สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

และสาขาวชิากายภาพบำบดั และขอปฏบิตัติางๆแกนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทยและสาขาวชิากายภาพบำบดั ชัน้ปที ่ 1 ณ หองประชมุพสิฏิฐ-
เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ ชัน้ 8

ฝายวิชาการ โดย รศ. ดร. นันทรัตน โฆมานะสิน ไดจัดใหมีการสนทนา เรื่อง เตรียม
ความพรอมอยางไรในการสอบใบประกอบวชิาชพี โดยไดเชญิคณุลำไย วงละคร   ผสูำเรจ็การศกึษา
หลกัสตูร วท.บ. สาขาวขิาเทคนคิการแพทย โครงการพเิศษ และสอบใบประกอบวชิาชพีผาน มาให
ขอมลูแกนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย โครงการพเิศษชัน้ปที ่ 4 ในงานปจฉมินเิทศนกัศกึษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย โครงการพิเศษ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.15-11.00 น. ณ หองประชุมพิสิฏฐ- เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ โดยมี
รศ. ดร. นนัทรตัน โฆมานะสนิ เปนผดูำเนนิรายการ ทัง้นีเ้พือ่ใหนกัศกึษาไดรบัทราบขอมลูตางๆ เกีย่วกบัการเตรยีมตวัสอบ การสอบขั้นตอนปฏิบัติ
ในวนัสอบ เปนตน ซึง่ไดรบัความสนใจจากนกัศกึษาเปนอยางมาก

ฝายวิชาการจะไดนัดพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ทีละชั้นป เพื่อชี้แจง กระตุน
และขอความรวมมอืนกัศกึษาในเรือ่งตางๆ เชน การตรงตอเวลา การรกัษาความสะอาดและเรยีบรอยของหองบรรยาย หองปฏบิตักิาร การใชบนัได
ขึน้ลงอาคาร กรณ ี1-3 ชัน้ แทนการใชลฟิต เพือ่ประหยดัพลงังาน การแยกทิง้ขยะตามถงัขยะทีจ่ดัใหตามชัน้ตางๆ เพือ่ลดภาวะโลกรอน การชวยกนั
สอดสองดแูลความปลอดภยัในอาคารและทรพัยสนิ ความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะ เชนสวมใสหมวกกนันอ็คหรอืคาดเขม็ขดันริภยั เปนตน
ชัน้ปทีด่ำเนนิการไปแลวไดแก นกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย ชัน้ปที ่ 4 ภาคปกต ินกัศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย ชัน้ปที ่ 3 โครงการพเิศษ
(โดย รศ. นงนชุ เศรษฐเสถยีร เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2553 และวนัที ่17 พฤษภาคม 2553 ตามลำดบั) และนกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบำบดั ชัน้ปที ่4
(โดย ผศ. สาวติร ีวนัเพญ็ วนัที ่10 พฤษภาคม 2553) สวนชัน้ปอืน่ๆจะดำเนนิตามลำดบัเมือ่เปดภาคการศกึษาแลว
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เมือ่วนัที ่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลาตัง้แต 13.00 น. ฝายวชิาการไดนดัพบนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตัง้แตชัน้ปที ่ 2 ทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ
ทุนการศึกษาจากคณะฯ ศูนยวิจัย ศวป. กลุมวิจัย เปนตน ในการซักซอมความเขาใจ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและระเบียบการคุมสอบที่เกี่ยวของ
ในการชวยคุมสอบกลางภาคและปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะรวมคุมสอบกับคณาจารยของคณะฯ กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแตภาคตน
ปการศกึษา 2553  เปนตนไป ทางคณะฯขอขอบคณุนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทกุคนทีม่สีวนรวมในกจิกรรมครัง้นี้

ฝายวชิาการจะไดนดัพบนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิากายภาพบำบดัและสาขาวชิาเทคนคิ
การแพทย ทลีะชัน้ป เพือ่ชีแ้จง กระตนุและขอความรวมมอืนกัศกึษาในเรือ่งตางๆ เชน การตรงตอเวลา
การรกัษาความสะอาดและเรยีบรอยของหองบรรยาย หองปฏบิตักิาร การใชบนัไดขึน้ลงอาคาร กรณี
1-3 ชั้น แทนการใชลิฟต เพื่อประหยัดพลังงานการแยกทิ้งขยะตามถังขยะ ที่จัดใหตามชั้นตางๆ
เพือ่ลดภาวะโลกรอน การชวยกนัสอดสองดแูลความปลอดภยัในอาคารและทรพัยสนิความปลอดภยั

ในการขบัขีย่านพาหนะ เชน สวมใสหมวกกนันอ็คหรอื คาดเขม็ขดันริภยั เปนตน ชัน้ปทีด่ำเนนิการไปแลวไดแก นกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย
ชัน้ปที ่4 ภาคปกต ินกัศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย ชัน้ปที ่3 โครงการพเิศษ (โดย รศ. นงนชุ เศรษฐเสถยีร เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2553 และวนัที ่17
พฤษภาคม 2553 ตามลำดบั) และนกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบำบดั ชัน้ปที ่4 (โดย ผศ. สาวติร ี วนัเพญ็ วนัที ่10 พฤษภาคม 2553) สวนชัน้ปอืน่ๆ จะดำเนนิ
ตามลำดบัเมือ่เปดภาคการศกึษาแลว

ฝายวชิาการไดจดักจิกรรมการทบทวนความรเูพือ่สอบใบประกอบวชิาชพีเทคนคิ
การแพทย แกผูสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย โครงการพิเศษ รุนที่ 4
ในวนัที ่17-21 พฤษภาคม 2553 ณ หองบรรยาย G2

กิจกรรมดำเนินไปดวยดี มีผูเขารับการทบทวนรวมทั้งสิ้น 70 คน และคณะฯ
ขอขอบคณุคณาจารยทกุทานทีใ่หความอนเุคราะหการทบทวนในครัง้นี ้รวมทัง้ผรูบัผดิชอบโครงการ (รศ. ดร. นนัทรตัน โฆมานะสนิ) ผชูวยคณบดี
ฝายวชิาการและเจาหนาทีส่ายสนบัสนนุทกุทานมา ณ โอกาสนีด้วย

เมือ่วนัที ่12 และ 14 พฤษภาคม 2553 คณะฯไดทำการสอบสมัภาษณนกัเรยีน เพือ่เขาศกึษา
หลกัสตูร วท.บ. สาขาวชิากายภาพบำบดัและสาขาวชิาเทคนคิการแพทยทีส่มคัรผานทาง admission
มนีกัเรยีนเขาสมัภาษณดงันี ้สาขาวชิากายภาพบำบดั 28 คน และสาขาวชิาเทคนคิการแพทย 33 คน
การสมัภาษณดำเนนิไปดวยด ีขอขอบคณุเจาหนาทีก่ลมุภารกจิดานวชิาการ ทีอ่ำนวยความสะดวก
ในการสอบสมัภาษณครัง้นี ้รวมทัง้นกัศกึษารนุพีท่ีไ่ดมาตอนรบันองใหมอยางอบอนุ

คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกนไดเชญิวทิยากรผเูชีย่วชาญดานกฎหมาย
คณุวารณุ ีสรุนวิงศ นติกิร ระดบั  9  กระทรวงสาธารณสขุมาบรรยาย "กฎหมายวชิาชพี"
แกผสูำเรจ็การศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย โครงการพเิศษ รนุที ่4  เมือ่วนัที ่19  พฤษภาคม
2553   ณ หองบรรยาย  G2  เวลา 8.30-12.00 น.  ซึง่ผเูขารบัฟง การบรรยายตางกลาววามปีระโยชน
และทำใหเขาใจเนือ้หาของกฎหมายวชิาชพีไดอยางมาก คณะฯ  ขอขอบคณุทานวทิยากร   มา  ณ  ทีน่ีด้วย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา  สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยไดจัดพิธีไหวครูขึ้น
ณ หองประชมุ  ประชมุพสิฏิฐ - เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ ในโอกาสนีค้ณะเทคนคิการแพทยไดมอบเกยีรตบิตัรใหกบั
นกัศกึษาและศษิยเกา จำนวน 68 คน  ในกลมุตางๆ คอื กรรมการสโมสรนกัศกึษา ผทูีช่วยเหลอืกจิกรรมสโมสรนกัศกึษา
และกจิกรรมของคณะเทคนคิการแพทยเปนอยางด ี ผทูีม่ผีลการเรยีนดแีละมคีวามประพฤตดิ ีนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและ
ศษิยเกาทีช่วยเหลอืกจิกรรมคณะฯ  การเชดิชเูกยีรตนิกัศกึษาทีเ่ปนแบบอยางความดใีหไดรบัรางวลั "เลอืดสนี้ำเงนิ" และมอบ
เกยีรตบิตัรใหกบันกัศกึษาทีเ่ขาเรยีนตรงเวลาสม่ำเสมอ จำนวน 21 คน นอกจากนีค้ณาจารยและเพือ่นนกัศกึษายงัไดรวมแสดง
ความยนิดกีบันกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย ชัน้ปที ่1 ทีไ่ดรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 การประกวดพานไหวคร ูประเภทศลิป

วฒันธรรมประยกุตและนกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย 2 คนทีเ่ขารบัรางวลัเชดิชเูกยีรตจิากมหาวทิยาลยัขอนแกน ในพธิไีหวครขูองมหาวทิยาลยั  คอื
นายวทิยา จอมอยุ และนายมารตุพงศ เดชอาญา พธิไีหวคร ู ในปนีเ้ตม็ไปดวยบรรยากาศแหงความอบอนุ มกีารรำอวยพร นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ

ในการเลนดนตรบีรรเลงเพลงตลอดพธิ ีและคณบดกีลาวใหโอวาทกบันกัศกึษาทกุคน ในชวงทาย
อานตอหนา >> 7
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วนัที ่10 มถินุายน 2553 ทีผ่านมา สายวชิากายภาพบำบดัไดลงพืน้ทีบ่รกิารกายภาพบำบดัเคลือ่นที ่ณ ชมุชนตนแบบบานโนนมวง ในโครงการ
นวดแผนไทยเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติ กจิกรรมนีม้งุเนนการสงเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชนโดยใชภมูปิญญาไทยคอืการนวดเทาแบบแผน
ไทยมาใชในการดแูลสขุภาพของประชาชนทัว่ไปและผสูงูอายหุรอืผทูีเ่ปนเบาหวาน โดยผเูขารวมกจิกรรมสามารถนำความรนูีไ้ปปฏบิตัไิดดวยตนเอง
หรอืใชดแูลบคุคลในครอบครวัหรอืสมาชกิในชมุชนได กจิกรรมการสงเสรมิคณุภาพชวีติในชมุชนโดยใชภมูปิญญาไทยทีย่ดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงนี้
จดัขึน้ ณ ศาลาวดับานหนองกงุ มปีระชาชนในชมุชนเขารวมกจิกรรมกวา 50 คน ในการนีม้ ี รศ.ดร. วชิยั องึพนิจิพงษ  ผศ.ดร. พรรณ ีปงสวุรรณ และ
ผศ. พศิมยั มะลลิา ตวัแทนสายวชิากายภาพบำบดัเปนวทิยากรในการอบรม

สายวชิากายภาพบำบดั คณะเทคนคิการแพทย ขอขอบคณุศนูยบรกิารวชิาการมหาวทิยาลยัขอนแกนทีไ่ดสนบัสนนุงบประมาณในการสรางสรรคกจิกรรม
ดีๆ  เพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน

วนัที ่28 พฤษภาคม 2553 ทีผ่านมาสายวชิากายภาพบำบดัไดเขารวมบรกิารวชิาการชมุชนในกจิกรรม " ปราชญเดนิดนิสญัจร: ตะลอนทัว่ไทย "
ณ อุทยานเกษตรฯ   กิจกรรมที่สายวิชาฯไดออกใหบริการเปนการนำเสนอภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพดวยตนเองตามวิถีชีวิตที่พอเพียง เชน
การนวดแผนไทยเพือ่การปองกนั สงเสรมิ รกัษาและฟนฟสูมรรถภาพ การนำสมนุไพรในครวัเรอืนมาทำลกูประคบเพือ่บรรเทาอาการปวด การออก
กำลงักายแบบยดืเหยยีดและฤๅษดีดัตน เปนตน กจิกรรมนีไ้ดรับความสนใจจากผรูวมกจิกรรมจำนวนมาก

ในการนี้สายวิชากายภาพบำบัดนำทีมโดย  รศ. ดร. วิชัย อึงพินิจพงษ  ผศ. ดร. พรรณี ปงสุวรรณ ตัวแทนกลุมวิจัยปวดหลัง ปวดคอและ
ปวดขออืน่ๆ  รศ. ดร. อรวรรณ บรุาณรกัษ  และผศ. พศิมยั มะลลิา ผปูระสานงานบรกิารวชิาการชมุชนฯ รวมทัง้บคุลากร นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ไดเปนตวัแทนเขารวมกจิกรรมดงักลาว

กลุมวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดขออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดเปนรบัเชญิเปนวทิยากรใหความรใูนหวัขอเรือ่ง  "การดแูลอาการปวดหลงัและปวดเขาเบือ้งตน
สำหรบัผสูงูอาย ุ " โดยม ีรศ.ดร. รงุทพิย พนัธเุมธากลุ หวัหนากลมุฯ รศ.ดร. วชิยั องึพนิจิพงศ
ผศ.ดร. พรรณี ปงสุวรรณ ผศ.ดร. วัณทนา  ศิริธราธิวัตร ผศ.ดร. สุภาภรณ ผดุงกิจ  ผศ.ดร.
สาวิตรี วันเพ็ญ อ. ดร. อัครานี ทิมินกุล  เปนวิทยากร ในการใหความรูทั้ง ภาคทฤษฎีและ
การฝกปฏิบัติพรอมดวยนักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ไดแก นายวิศรุต บุตรกาศ นายพัฒนสิน

อารอีดุมวงศ  นางสาวเพชรรตัน แกวดวงด ี  นางสาวจฑุารตัน อดเิรกอดุมรตัน และเจาหนาทีป่ระจำกลมุวจิยัฯ นางสาวอภญิญา ศรลีา นางสาวรงุทพิย
เฉลมิแสน รวมเปนผชูวยวิทยากรในการจดัโครงการอบรม   ครัง้นีด้วย

งานนี้ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก โดยมีผูสมัครเขารวมการฝกอบรมประมาณ 80 คน จากผลการประเมินโครงการพบวา
ผเูขารวมโครงการมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัสาเหตขุองอาการปวดหลงั อาการปวดเขา ทานวดแผนไทย เพือ่ปองกนัและบรรเทาอาการปวดทีเ่กดิจาก
ทาทางในชีวิตประจำวัน การรักษาอาการปวดหลังและปวดเขาดวยตนเองโดยใชวิธีการทางกายภาพบำบัดเบื้องตนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนวิธีการหนึ่ง
ทีช่วยบรรเทาและปองกนัอาการปวดหลงัและปวดเขาทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอไป พรอมทัง้ไดเรยีนรแูละฝกปฏบิตักิาร  นวดกดจดุคลายเสน บรรเทาปวด
ตามวธิกีารแบบแพทยแผนไทยอกีดวย



ตวัแทนผปูกครอง (ที ่ 1-3 จากซาย และ ที ่ 1-2 จากขวา) ถายภาพรวมกบัรองคณบดี
และผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาฯ ฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

3 มถินุายน 2553
จากการทีค่ณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน จดังานนดัพบผปูกครอง เมือ่วนัจนัทร

ที ่24 พฤษภาคม 2553 ทีผ่านมา ณ หองประชมุพสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว  สณัฑพทิกัษ  คณะเทคนคิการแพทย  เพือ่พบปะและใหขอมลูผปูกครองเกีย่วกบั
การเรยีนการสอน และกจิกรรมตางๆ ของนกัศกึษา ในงานดงักลาวไดรบัเกยีรตจิากผปูกครองประมาณ  150 ทาน เขารวมรบัฟง และมผีปูกครองยนิดี
ใหความรวมมอืประสานงานระหวางคณะเทคนคิการแพทยและผปูกครอง จำนวน 4 ทาน ซึง่จะไดดำเนนิการเปนชมรมผปูกครองนกัศกึษาคณะเทคนคิ
การแพทย  ตอไป ผปูกครองทัง้ 4 ทาน ไดแก  พ.ต.รบชนะ ทองม ีคณุบวัเงนิ วงศคำพนั คณุทวทีนัเต และคณุจริวรรณ เรอืนทพิย  คณะเทคนคิการ
แพทย ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่เขารวมงานนดัพบผปูกครอง และขอขอบคณุตวัแทนผปูกครองทัง้  4 ทาน มา ณ ทีน่ี ้  และหวงัเปนอยางยิง่
วาความรวมมอืนีจ้ะเปนสวนหนึง่อนัสำคญัยิง่ทีจ่ะชวยหลอหลอมใหนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยใหเปนผูที่เพียบพรอมดวยวิทยา จริยาและปญญา
สมความมงุหวงัของผปูกครองและคณาจารยตอไป

เมื่อวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา
คณะเทคนคิการแพทยจดัใหมงีานปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม
สาขาเทคนคิการแพทย โครงการพเิศษ รนุที ่8 ณ  หองประชมุ
พสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว  สณัฑพทิกัษ  คณะเทคนคิการแพทย
เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบเกี่ยวกับการเรียนการสอน

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและระบบประกนัคณุภาพคณะเทคนคิการแพทย สวสัดกิารตางๆ ของคณะและในโอกาสนีไ้ดรบัเกยีรตจิาก รศ.ยพุา เอือ้วจิติรอรณุ
มาใหแนวคดิในเรือ่ง "ทำอยางไรใหสขุกบัชวีติการเรยีน" และรายการแลกเปลีย่นประสบการณในหวัขอ "เรยีนอยางไรใหจบ:ประสบการณของครปูระจำ
ชัน้และศษิยเกา" โดย รศ.ดร.นนัทรตัน  โฆมานะสนิ ครปูระจำชัน้ และ คณุลำใย วงละคร ศษิยเกา รนุที ่2  คณุทองยนุ ศรบีญุลอื ศษิยเกา รนุที ่4 นกัศกึษา
โครงการพเิศษ รนุที ่8  นีม้จีำนวน 54 คน มากจากภาคใต 10 คน ภาคเหนอื 7 คน  ภาคกลาง 16 คน ภาคตะวนัออก 9 คนและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 12 คน
ชาวคณะเทคนคิการแพทยทกุคน ขอเปนกำลงัใจใหนกัศกึษาสามารถฝาฟนอปุสรรคตางๆ ไปไดดวยดแีละสำเรจ็การศกึษาสมความตัง้ใจตอไป
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เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 27 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา คณะเทคนคิการแพทยจดัใหมงีานปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม ณ หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ คณะเทคนิคการแพทย  เพื่อให
นกัศกึษาไดรบัทราบเกีย่วกบัการเรยีนการสอน  ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  กจิกรรมและทนุการศกึษา
สวสัดกิารตางๆ ของคณะและพบอาจารยทีป่รกึษา บรรยากาศของการปฐมนเิทศเตม็ไปดวยความอบอนุ
จากคณาจารย บคุลากรและรนุพีท่ีม่าชวยเหลอืในกจิกรรมครัง้นี ้   ในรนุที ่32 นีม้นีกัศกึษารวม 139 คน
(สาขาเทคนคิการแพทย 74 คน สาขากายภาพบำบดั 65 คน)  และในนีม้ ี2 คนทีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดัยะลา
และจงัหวดัปตตาน ี  นางสาวรอฮานา จติอมะซอ จากโรงเรยีนศรฟีารดีามารวูทิยา อ.รามนั จ.ยะลา  และ
นางสาวนิทัศนีม นิมะ จากโรงเรียนสายบุรี "แจงประชาคาร" อ.สายบุรี จ.ปตตานี  กอนหนานี้ทั้งสอง
เคยรจูกักนัมากอนในการเขาคายวชิาการคณติศาสตรของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร เมือ่ครัง้อย ูม.5    และ
ไมเคยมาที่ขอนแกน มาทราบอีกทีเมื่อประกาศรายชื่อผูสอบไดและเห็นชื่อเพื่อน ทั้งสองเขามาเรียนที่
คณะเทคนคิการแพทยจากการรบัตรงโดยโดยวธิพีเิศษสำหรบันกัเรยีนจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต  ปจจบุนั
พักอยูหองเดียวกัน ที่หอพักของมหาวิทยาลัยขอนแกน และดีใจ ภูมิใจมากที่ไดมาเรียนที่นี่  กิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้คงจะเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยให
นกัศกึษา ทัง้ 139 คน สามารถเริม่ตนชวีตินกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย  มหาวทิยาลยัขอนแกนไดอยางมัน่ใจ  ขอเปนกำลงัใจใหกบัทกุคน

ฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม
3 มถินุายน 2553
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