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สารจากคณบดี 
 ส าหรับวารสารในปีการศึกษา 2556 เราได้บรรณาธิการคนใหม่น้อง

ใหม่ไฟแรงปริญญาเอกชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากบรรณาธิการ

รับหน้าที่ในงานกิจการนิสิตจึงขอน าเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนิสิตมาคุยหน่อยว่า

ท าไมจึงต้องมีกิจกรรมให้นิสิตด้วยท้ังท่ีนิสิตมาเรียนไม่ใช่มาท ากิจกรรม 

 เคยอ่านบทความของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี 

ท่านกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นโครงสร้างและทรัพยากรอันมหาสารต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของการศึกษา” 

1.  เอาสังคมเป็นตัวตั้งแทนการเอาวิชาเป็นตัวตั้ง เพราะรากเหง้าของสังคมเราอยู่ในวัฒนธรรม สังคมต้องมีราก 

     เช่นเดียวกับต้นไม้  

2.  ปรับจากการเอาความรู้เป็นตัวตั้งไปเป็นการเอาปัญญาเป็นตัวตั้ง (ความรู้กับปัญญามีระดับต่างกัน ความรู้อาจจะรู้ 

     เป็นเร่ืองๆ แต่ปัญญาต้องรู้ท้ังหมดและรู้ตัวเองด้วย) 

3.  ปรับจากความคิดเชิงเทคนิคเป็นความคิดเชิงระบบ 

4.  จากการเคารพเฉพาะความรู้ในต ารามาสู่การเคารพความรู้ในตัวคนด้วย 

5.  ปรับจากการท่องหนังสือสู่การเรียนรู้ เพราะพลังของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสความจริงของชีวิต 

6.  จากการกระจุกก้าวสู่การกระจายอ านาจทางการจัดการศึกษา ท่านเปรียบเทียบกับร่างกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะ 

     ต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการและต้องมีดุลยภาพท้ังจากภายในและภายนอก 

 กิจกรรมจึงเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งท่ีท าให้การศึกษาสมบูรณ์เพราะนอกจากกิจกรรมสนุกสนานเพื่อ
ความสามัคคแีล้วเรารวมกีฬา,  การเข้าสังคม, วัฒนธรรม,  ขนบธรรมเนียมและประเพณีไว้ด้วย กิจกรรมจึงสมควรท่ี
นิสิตทุกคนต้องมาเรียนเพื่อเพิ่มความสมดุลให้แก่ชีวิตและเติมความสมบูรณ์ของโครงสร้างการศึกษาของเราเอง 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกตนจะไม่ขาดทุนในการศึกษาเมื่อตั้งใจมาศึกษาแล้วต้องรับไปให้ครบถ้วน  

“กิจกรรมเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ท ำให้กำรศึกษำสมบูรณ์” 

ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์  เลาหะจินดา 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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 เมื่อกลับมาพิจารณาถึงคณะฯ เกณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่ส่งผลในเร็ว

วันเพราะต้องให้มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปถึง 3 รุ่นก่อนจึงจะน าคะแนน

มาเฉลี่ย แต่หากรุ่นแรกที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสอบแก้ตัวผ่านในรอบ

สุดท้ายที่ก าลังจะมาถึงก็จะนบัว่าเป็นแต้มบวกไว้เฉลี่ยกับบัณฑิตในปีถัดไป

ซึ่งอาจจะสอบผ่านไม่มากหรือในทางตรงกันข้ามหากบัณฑิตรุ่นที่เพิ่งส าเร็จ

การศึกษาไปไม่สามารถแก้มือได้ก็ต้องให้อาศัยรุ่นน้องๆ มาเป็นป๋าดันกัน

ต่อไป  หรือว่าสมควรจะไปหาคะแนนจากส่วนอ่ืนๆ ดีครับ :P  

เรื่องน่ารู้คู่กับวิชาการ 
 การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นับเป็นส่วน
ส าคัญในการยืนยันและพิสูจน์ความรู้ในเชิงวิชาการของบัณฑิตวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่
สภาเทคนิคการแพทย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับแต่หากพิจารณาในอีกมุม
หนึ่งการที่มีจ านวนบัณฑิตสอบผ่านมากหรือน้อยนั้นก็เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของสถาบันที่
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยในบทความจากฝ่ายวิชาการฉบับนี้จะได้น าข้อมูลเหล่านี้มา
ขยายให้ได้ครุ่นคิดกัน  

 เกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณารับรองสถาบันที่เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มีเกณฑ์ส าคัญอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้
ให้ความส าคัญในระดับ 18 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม โดยสถาบันที่ได้คะแนนในการ
ตรวจประเมินรวมอย่างน้อยที่สุดที่จะยังสามารถรักษาเสถียรภาพของคณะฯไว้ได้คือ 

 90 - 100     คะแนน ให้การรับรองระยะเวลา   5 ปีการศึกษา  
 80 - 89.99  คะแนน ให้การรับรองระยะเวลา   4  ปีการศึกษา  
 75 - 79.99  คะแนน ให้การรับรองระยะเวลา   3 ปีการศึกษา  
 70 - 74.99  คะแนน ให้การรับรองระยะเวลา   2  ปีการศึกษา  
 60 - 69.99  คะแนน ให้การรับรองระยะเวลา   1  ปีการศึกษา  
 น้อยกว่า 60  คะแนน ไม่รับรองสถาบัน 

ผลการสอบความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

กับเกณฑ์การรับรอง 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

 ทางสภาเทคนิคการแพทย์ไทยได้มีการ

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนสถาบันที่ผลิตบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์ซึ่งขอรับการรับรองสถาบันและ

มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น ดังนี้ 

 มีนิสิตสอบผ่าน > 80% ได้ 18 คะแนน  

 มีนิสิตสอบผ่าน 70 - 79.99% ได้ 12 คะแนน  

 มีนิสิตสอบผ่าน 60-  69.99% ได้ 6 คะแนน  

 มีผู้สอบฯ ผ่าน < 60%  จะไม่ได้คะแนน  

ดร.ทนพ.ถิรวัฒน์ วรรณตุง 

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
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งานประกันคุณภาพ 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในวารสารฉบับก่อนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามปกติของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตอย่างต่อเนื่องโดยตั้งบนพื้นฐานของการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษามีความ
จ าเป็นต้องมีการประกันคุณภาพเนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนิสิต อีกทั้งยังมีความหลากหลายในคุณภาพของสถานศึกษา 
ซึ่งส่งผลท าให้มีการแข่งขันกันสูงทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ          
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากและ
สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ชาติ 

 ผู้ได้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพการศึกษาก็มีด้วยกันหลายส่วนดังนี้  

 ด้านนักศึกษา: เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ มีงานท า มีเงินเดือนตามเกณฑ์และมีความสุข  

 ด้านผู้ปกครอง: ไว้วางใจในสถาบันท่ีจะให้ลูกหลานเข้าศึกษา  

 ด้านสถานประกอบการ/นายจ้าง: ได้บุคลากรท่ีดีมีความรู้ความสามารถตรงตามต้องการ, กิจการประสบผลส าเร็จ 

ได้ก าไร หรือได้รับการสนับสนุนทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  

 ด้านสังคม/ชาติ: ได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นผลผลิตจากสถาบันการศึกษา  

 ด้านมหาวิทยาลัย: ได้ชื่อเสียงและสามารถด ารงอยู่ในวงการการศึกษาได้ต่อไป  

 โดยบทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและรักษาคุณภาพตามบทบาทของนักศึกษา/บทบาท

ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยมีข้อแนะน าแยกตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  

การประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อใครและเพื่ออะไร (ภาคต่อ)  

ดร.ทนพญ.นงลักษณ์  อยู่นิ่ม 

รองอนุกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 2 การเรียนการสอน: นิสิตควรมีการศึกษาหลักสูตร/รายวิชาตามแผนการเรียนที่มีคุณภาพเพื่อส าเร็จเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย/ของคณะ, มีการตรวจสอบตนเองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง, ท าการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ด้วยความจริงใจตรงตามความเป็นจริงเพื่อน าสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน, และร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการที่คณะฯ/มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น  
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 โดยสรุปคือการประกันคณุภาพการศึกษาไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยเพียงการปฏิบัติของสถาบันหรือคณาจารย์
เท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดตัวนิสิตเองต่างหากที่มีส่วนส าคัญในการท าให้ความส าเร็จนี้บังเกิดขึ้น และฉันใดก็ฉันนั้นนิสิต
เองก็จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต: 
 สร้างองค์กรนิสิตที่เข้มแข็งเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเร่ิมจากการ
วางแผน (P), การด าเนินการ (D),   การ
ตรวจสอบ (C), และการปรับปรุง (A) ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยนิสิตควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สโมสรนิสิตของคณะฯ จัดขึ้น, มีการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
โดยความสุจริตใจและมีส่วนในการ
ประเมินบริการต่าง ๆ ที่สถาบันจัดขึ้นอย่าง
จริงใจตรงตามความเป็นจริง 

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 4 การวิจัย:  
 ให้ความร่วมมือในการท า
โครงงานวิจัยของคณาจารย์และของ
สถาบัน ตลอดทั้งร่วมสร้างผลงาน
และนวัตกรรมจากการเรียนรู้โดยใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อันดี 

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 5 การบริการวิชาการ: 
 ด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ
และเผยแพร่บริการวิชาการแก่ชุมชน,           
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบัน
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
และน าความรู้ทางวิชาชีพฯ ไปพัฒนาชุมชน   

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:  
 ด ารงตนทั้งภทยในและภายนอกสถาบันตามแนวทางขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามของไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรม, เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของคณะฯ และสถาบัน ตลอดทั้งมีการแนะน าตักเตือนเพื่อนร่วม
สถาบันให้ยึดถือและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 7 การบริหารจัดการ:  
 ท าการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นแก่ผู้บริหารคณะฯ อย่างสร้างสรรค์ตามขั้นตอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 8 การเงินและงบประมาณ:  
 มีส่วนร่วมในการรวบรวมเอกสารประกอบการใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบติดตามได้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เกณฑ์มาตรฐานท่ี 9 การประกันคุณภาพภายใน: รวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กร ชมรมนักศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมติดตาม รับรู้
การด าเนินงานประกันคุณภาพและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งเชิงคุณภาพของสถาบันอันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง และน าระบบประกันคุณภาพ “PDCA” ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้หรือ การผลิตผล
งาน นวัตกรรมการเรียนรู้ของตนเอง  
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เรื่องแจ้ง...ศิษย์เก่าชาว MT (WTU)  

 ขอกล่าวสวัสดีเพื่อทักทายไปยังชาว MT ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รุ่นท่ี  1 ทุกคนครับ หลายคนอาจจะเคยได้พบเจออาจารย์ 
(ดร.ทนพ.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล)  มาบ้างแล้วตอนท่ีสอบน าเสนอผลการฝึกงาน
ภายนอกและตอนอบรมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รอบ
ท่ี 2 ของปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งบางคนอาจจะพอจ ากันได้หรือบางคนอาจจะ
ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับ อาจารย์พึ่งได้รับหน้าท่ีในการเป็นอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิตเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 นี้เองเลยมีกิจกรรมหลายอย่าง
ให้ต้องจัดท าโครงการและเรียนรู้การท าหน้าท่ีไปในตัว 

 อาจจะประสบความส าเร็จบ้าง ประสบปัญหาบ้างซึ่งศิษย์เก่าทุกท่านอาจจะเคยได้รับรู้จากการบอกเล่าของ

น้องๆ มาบ้างแล้ว ส่วนของอาจารย์ก็ได้ติดตามและรับทราบข่าวคราวของศิษย์เก่าทุกคนอยู่ตลอดครับ ก็ขอแสดง

ความยินดีกับทั้ง 3 ท่านที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ผ่านได้ส าเร็จ ขอให้แต่ละคนก้าวเดินไป

ในเส้นทางสายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มภาคภูมิครับ เส้นทางสายวิชาชีพที่เราได้เดินเข้าไปใหม่นี้อาจจะ

สวยงามบ้าง หม่นหมองบ้าง ก็ขอให้อดทนพยายามก้าวเดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางท่ีตั้งใจไว้ เมื่อมีเรื่อง

น่ายินดีหรือเร่ืองปัญหาทุกข์ใจใดก็ขอให้ส่งข้อความมาเล่าเรื่องให้กับคณาจารย์และน้องๆ ได้รับทราบกันบ้างนะ

ครับ เพื่อน าประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อๆ ไปให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ ส่วน

ศิษย์เก่าท่ีพลาดหวังจากการสอบครั้งแรกก็ขออย่าพึ่งท้อแท้ใจไปนะครับ โอกาสยังอยู่ในก ามือของทุกคนตราบท่ีทุก

คนยังไม่ละท้ิงความเชื่อมั่นในตนเองไปครับ ยังมีการสอบรอเราอยู่เสมอเมื่อเราพร้อมท่ีจะคว้าความส าเร็จนั้น 

อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนที่รอสอบรอบที่ 3 ประสบความส าเร็จสอบผ่านกันทุกคนครับ (แต่ล้านค าอวยพรไม่มี

ค่าเท่ากับหนึ่งความพยายามครับ) 

“โอกาสยังอยู่ในก ามือของทุกคนตราบท่ีทุกคนยังไม่ละทิ้งความเชื่อมั่นในตนเองไป”  

ดร.ทนพ.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล 

อนุกรรมการฝ่ายการนิสิต 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
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 คุยกันมาเสียยืดยาวแล้วมาเข้าสู่เนื้อหาสาระจริงกันดีกว่า ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของ สกอ. ได้ก าหนดให้ทางคณะต่างๆ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา (รวมถึงคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น) ท าการติดต่อแจ้งข่าวสารกับทางศิษย์เก่าและต้องมีการจัดอบรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าด้วย ดังนั้น

ทางฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงได้จัดกิจกรรมในโครงการ “วันวิชาการคณะ

เทคนิคการแพทย”์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ซึ่งเตรียมท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษา อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการท่ีทันสมัยให้กับศิษย์

เก่าของคณะฯได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. โดย

มีตารางกิจกรรมดังนี้  

ตารางกิจกรรมวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น.  
 

ณ ห้องบรรยาย 5010  ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
เวลา 08.30 - 09.30 น.  ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรับเล่มบทคัดย่อ 
เวลา 09.30 - 10.00 น.  ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการและเปิดกิจกรรม 
เวลา 10.00 - 12.00น.  บรรยายพิเศษเร่ือง “Routine to Research” and “Research to Routine” 
     โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
เวลา 16.00 - 16.30 น.  การมอบรางวัลการน าผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  
เวลา 16.30 - 17.00 น.  ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการและปิดกิจกรรม 
 

 จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) 
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คุยข่าว...เหล่านิสิต  

 สวัสดีครับ “นิสิตเทคนิคการแพทย”์ หรือ “DEK-MEDTECH” ท่ีน่ารัก
ทุกคน อาจารย์ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคนใหม่ป้ายแดงก็กลับมา
พบปะเล่าข่าวคราวกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ กับนิสิตอีกครั้ง โดยในฉบับท่ี 4 นี้  
ก็มีข่าวคราวการไปร่วมท ากิจกรรมดี ๆ ของนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกันมากมายหลายกิจกรรม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและ
ผู้อ่านอยากปิดวารสารท้ิงไปเสียก่อนก็จะขอกล่าวถึงกิจกรรมท่ีได้ท าในช่วง
เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2556 นี้กันเลย  

 กิจกรรมท่ีขอกล่าวถึงเป็นอันดับแรกคือ “กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะเทคนิคการแพทย์” ในช่วงปลาย

เดือนมิถุนายน ท่ีรุ่นพี่ปี 2, 3, และ 4 ร่วมมือร่วมแรงกันจัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความรักและความสามัคคีอันดี

ของน้องใหม่รหัส 56 ทุกคน (ตั้งสิบสามคน) โดยเร่ิมท ากิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ า (แต่แอบมีพักตอนบ่าย) 

สนุกสนานเฮฮามอมแมมกันไปส าหรับน้องใหม่ (ปนสนุกสะใจนิดๆ ของรุ่นพี่) จากนั้นในตอนเย็นรุ่นพี่กลับไป

เตรียมบทบาทโหดมาแสดงให้น้องๆ เห็นในกิจกรรมพิสูจน์รุ่นแล้วจึงแอบหวานซึ้งตบท้ายด้วยพิธีเทียนแสนโรแมน

ติกและซาบซึ้งกินใจกันไปท้ังตึกคณะฯ  

 พักกิจกรรมกันไป 1 เดือนส าหรับฝ่ายกิจการนิสิต จนถึง 25  มิถุนายน พ.ศ. 2556 นิสิตชั้นปีท่ี 2 และ 3 ก็ย้ิม

กันแก้มแทบปริเมื่อได้ท ากิจกรรมท่ีภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองอย่างพิธี “รับเข็มและมอบเสื้อกาวน์คณะ

เทคนิคการแพทย”์ ซึ่งเป็นการประกาศตนเองในฐานะนิสิตที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาชพีเทคนิคการแพทย์อย่างเต็ม

ตัว (ส าหรับปี 3 แต่น้องๆ ปี 2 ก็ถือว่ามาแสดงตัวตนต่อคณาจารย์ของคณะฯ ให้รับทราบและท าความรู้จักนะครับ) 

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ทางฝ่ายกิจการนิสิตได้แทรกกิจกรรม “วันไหว้ครู” เสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้ถือ

โอกาสนี้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณของครูบาอาจารย์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีแบบไทยใน

ตัวนิสิตทุกคน โดยพานที่ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีน ามาสักการะแด่คณาจารย์นั้นสวยงามและมีคุณค่ามากในสายตา

ของคณาจารย์ทุกท่าน  

“กิจกรรมไม่ท าให้เราได้เกรดสูงขึ้นแตช่่วยให้เรามีความเป็นมนุษย์ในสังคมมากขึ้น” 

ดร.ทนพ.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล 

อนุกรรมการฝ่ายการนิสิต 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
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 กิจกรรมส่งท้ายในช่วงรอยต่อเดือนสิงหาคมและกันยายน นิสิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ยก

พลกันไปประกาศตนในฐานะนิสิตวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสถาบันน้องใหม่ท่ีได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ให้กับพี่ๆ สถาบันท่ีได้รับการรับรองเดิมได้รู้จักในกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์

สัมพันธ์ ครั้งท่ี 18 “โพธิ์ทองเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ โดยในปีแรกในฐานะ

สถาบันท่ีได้รับการรับรองนี้ท าผลงานเป็นท่ีน่ายินดีแม้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาใด ๆ หรือไม่ได้ถ้วย

ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรดนักกีฬาแต่ก็ได้ที่ 2 และท่ี 3 ของการแข่งขันกีฬาในแทบทุกประเภทท่ี

ได้ลงแข่งขัน  

 สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนิสิตทุกคนท่ีได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมในกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมท่ีทางฝ่ายกิจการนิสิต

จัดขึ้น ในช่วงเดือนแห่งการสอบ (ตุลาคม – มกราคม) ทางฝ่ายกิจการนิสิตมีกิจกรรมดีๆ อะไรให้ได้ร่วมกิจกรรมกันมา

ติดตามได้ในฉบับหน้าครับ  



600 ต.สระลงเรือ 

อ. ห้วยกระเจา 

จ. กาญจนบุรี   71170 

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัย เวสเทิ ร์น  

บรรณาธิการวารสาร 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

กิจกรรมพิธีเทียนรับขวัญน้อง 56 
ณ ศนูย์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

วารสารเทคนิคการแพทย์ หน้า   9 



ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

บริการวิชาการเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 
ณ โรงเรียนอูท่องศกึษา อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบรุี 

หน้า   10 ฉบับที่ 1,  มิถุนายน 2556 - กันยายน 2556 



กิจกรรมพิธีไหว้ครู, รับเสื้อกาวน์และเข็มตราคณะฯ  56 
ณ ห้องบรรยาย 5410 ตกึคณะเทคนิคการแพทย์ 

วารสารเทคนิคการแพทย์ หน้า   11 

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6  



ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ 

สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2556 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6  

กิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 18 “โพธิ์ทองเกมส”์  
ณ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ. สมุทรปราการ  

หน้า   12 ฉบับที่ 1,  มิถุนายน 2556 - กันยายน 2556 


