
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2551 
44. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะเทคนิคการแพทย (ปงบประมาณ 2552-2555)  
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ หองประชุมพิสิฎฐ - เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ       
คณะเทคนิคการแพทย  โดยคณบดีกลาวเปดงานและมอบนโยบาย/ทิศทาง มข.  ใน 4 ปขางหนา : การนําองคกรสูสถาบันช้ันนําใน
ภูมภิาคอาเซียน โดย รศ.รังสรรค  เนียมสนิท เปนวิทยากร หลังจากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “แนวทางและความสําคัญของ PMQA 
ในการพัฒนาคณะฯ” และ “การนําและสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกรสูการเปนสถาบันช้ันนํา” โดย ศ.ดร.บวรศิลป  เชาวช่ืน เปน
วิทยากร มีผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้ 74 คน 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551  เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ หองประชุมพิสิฎฐ-เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ 
คณะเทคนิคการแพทย คณบดีกลาวสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน  (มี.ค.-ก.ย. 2551)    หลังจากนั้นเปนการแบงกลุมเพื่อระดม
ความคิดเห็น ประเด็นคานิยมวัฒนธรรมและวิสัยทัศนขององคกร มีผูเขารวมประชุม 68 คน 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2551  ณ นาขาบุรี รีสอรท จ.อุดรธานี เปนการทําแผนกลุมยอยสายผูสอน 
เรื่อง “ นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแกน”โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 31 คน   
 การประชุม ทั้ง 3 ครั้ง ไดขอสรุป 

• วิสัยทัศน :  เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดช้ันนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

• คานิยม :  กาวอยางมีวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร 
    ใหความสําคัญการสอน ควบคูความรวมมือ  
45. มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล เขาดูงาน 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 9’30 น. คณาจารยจากมหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล เขาดูงาน ดานการเรียนการสอน
และการบริหารงาน กับทางคณะเทคนิคการแพทย โดยไดรับการตอนรับจากคณะผูบริหารและบุคลากรเปนอยางดี 
46. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fujita  
 คณะเทคนิคการแพทยไดตอนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาเทคนิคการแพทย ช้ันปที่ 4 จากโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  กับ School of health Sciences, Fujita Health University, Japan  คือ Ms.Maya Miharu และ Ms.Wakana Takahashi  ซึ่ง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกลาวไดมาศึกษาดูงานในวันที่  20-31  ตุลาคม 2551 ทางคณะฯไดจัดงานตอนรับและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม (Welcome and Cultural Exchange)   ในวันที่  20  ตุลาคม  2551  เวลา  11.30 –  13.00  น.   ณ   หองประชุม  ช้ัน 8  คณะ
เทคนิคการแพทย  ในโอกาสนี้นักศึกษาเทคนิคการแพทย ช้ันปที่ 4 ที่ไดรับการคัดเลือกใหแลกเปลี่ยน ณ  Fujita Health University 
ไดแก นางสาวญาดา  มูลพิจิตร และ นางสาวรัฐญา  อมรพิสุทธิ์ เปนตัวแทนนักศึกษานําเสนอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และตอนรับ   
และในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ไดมีการเลี้ยงสงนักศึกษาทั้ง 2 คนเดินทางกลับภูมิลําเนา ณ โรงแรมโซฟเทล 
47. การประชุมคณบดีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 คณะเทคนิคการแพทย ไดมีโอกาสไดตอนรับคณบดีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ จากคณะและหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคณบดีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม 2551              
เวลา 9.30 น. ในที่ประชุมไดหารือปญหาและความรวมมือของคณะวิชาภายในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 
 
 
 



 
 
48.  เขารวมพิธีมอบคาสินไหมทดแทนแกทายาทนักศึกษา 
 เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา  จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม  ได เขารวมในพิธีมอบคาสินไหมทดแทนแกทายาทนักศึกษาที่ เสียชี วิต  คือ                 
นางสาวพัชรวีร อริยสังกัปป  นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2551 ดวยอุบัติเหตุจาก
รถยนตเสียหลักพลิกคว่ําชนตนไม   ที่อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  ในพิธีดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการเบิกคา
สินไหมทดแทนจาก บริษัท สยามซิต้ีประกันภัย จํากัด เปนจํานวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)  เพื่อมอบแกบิดา
นักศึกษา  พรอมกันนี้คณะเทคนิคการแพทยไดมอบภาพถายที่ผูเสียชีวิตไดถายไวกับอาจารยที่ปรึกษาและเพื่อนๆ ในกลุมอาจารยที่
ปรึกษาเดียวกันเมื่อครั้งเขารวมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมดวย  ในโอกาสดังกลาวบิดาของผู เสียชีวิตไดกลาวขอบคุณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน    คณะเทคนิคการแพทยที่ไดดําเนินการตางๆ จนลุลวงดวยดีและขอขอบคุณคณาจารย  บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคนที่เปนใหกําลังใจจากการสูญเสียบุตรสาวในครั้งนี้ 
49. ถวายพวงมาลาวันพยาบาลแหงชาติ 
  คณะเทคนิคการแพทย โดย รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและสารสนเทศ  ผศ.นพมาศ  
เข็มทองหลาง ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม คุณนาถฤดี  เกียรติพนมแพ และคุณโลมใจ  สินเธาว 
ไดเขารวมถวายมาลาเนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
50. โครงการพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนปญหาตาง ๆ กอนปดภาคการศึกษาท่ี 1/2551 
  ฝายบัณฑิตศึกษาไดจัดโครงการพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนปญหาตาง ๆ กอนปดภาคการศึกษาที่ 1/2551 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร     เมื่อวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 15.30 น.   ณ  หองสัมมนา 3/1   โดยมี
นักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 38 คน  คณาจารยจํานวน 5 คน ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปญหาอื่น ๆ      ทั้งนี้ฝายบัณฑิตศึกษามีนโยบายกําหนดใหแตละหลักสูตรฯ จัดโครงการดังกลาว ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
51. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดเดินทางไปประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา          
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 วันที่ 6   ตุลาคม   2551    เวลา 13.00-16.00 น.  ผศ.ดร.อลงกต   เอมะสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย  ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก ของสายวิชากายภาพบําบัด ใหกับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด  ช้ันปที่ 4  จํานวน 70 คน  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสมุทรปราการ 
 วันที่ 2   พฤศจิกายน 2551   เวลา 14.00-14.30    รศ.ดร.สุพรรณ  ฟูเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  และรศ.ดร.รุงทิพย  พันธุเมธากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชากายภาพบําบัด  ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท   ใหกับนักศึกษาสาขา
เทคนิคการแพทยและสาขากายภาพบําบัด ช้ันปที่ 4     คณะสหเวชศาสตร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต     จังหวัด
ปทุมธานี 
 วันที่ 13  พฤศจิกายน 2551  ผศ.ดร.อลงกต   เอมะสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย  ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของสาย
วิชากายภาพบําบัด ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 วันที่ 14  พฤศจิกายน 2551  ผศ.ดร.อลงกต   เอมะสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย  ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของสาย
วิชากายภาพบําบัด    ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4   สาขากายภาพบําบัด  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
                            
 



 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00-12.00 น. รศ.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย และรศ.ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ  กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท ใหกับนักศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทย    ช้ันปที่ 4  จํานวน 119 คน คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี            
52. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
และสาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และคาดวาจะสามารถใชหลักสูตรฯ 
ที่ปรับปรุงแลว ทั้ง 3 สาขาวิชา ในภาคตน ปการศึกษา 2552 
53. โครงการเชิงรุกเพื่อจูงใจใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาหลักสูตรของคณะ  
 ฝายบัณฑิตศึกษา  ไดเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรุกเพื่อจูงใจใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพเขาศึกษาหลักสูตรของคณะ และไดรับอนุมัติจากกรรมการประจําคณะ เรียบรอยแลว จํานวน 3 โครงการคือ  

1.  การจัดสรรทุนคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกป   การศึกษา จํานวน 6 ทุน  
     (สาขาวิชาละ 3 ทุน) ทุนละ 20,000.-บาท/คน/ภาคการศึกษา และเปนทุนตอเนื่อง 2 ปการศึกษา 

  2. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแกมหาวิทยาลัยอื่นๆในภาคกลางและภาคเหนือ(Road  show) 
3. โครงการทุนกูยืมเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร (Notebook) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    ตอคน ในวงเงิน 200,000 บาท  

54. การจัดงานเลี้ยงตอนรับปใหมของคณะ 
     ขอเชิญคณาจารยและบุคลากร รวมงานตอนรับปใหม 2552  คณะจะจัดงานปใหมในเย็นวันที่ 26  ธันวาคม 2551  

ณ ลานเพลินสนามบาสเกตบอล 
55.  บัณฑิตรับปริญญา 

 ในปนี้บัณฑิตลงทะเบียนเพ่ือรับปริญญา  ทั้งสิ้น  139  คน   จากจํานวนที่จบการศึกษา 139 คน  แบงเปน
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 38 คน  เทคนิคการแพทย (ภาคปกติ) 47 คนและเทคนิคการแพทย  (โครงการพิเศษ)  54 คน  
คิดเปนสัดสวนของบัณฑิตที่จบการศึกษาและลงทะเบียนรับปริญญา 100 %     
       มหาบัณฑิตรวม  15 คน  จากจํานวนที่จบการศึกษา 16 คน   ไดแก  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กายภาพบําบัด  
2  คน   สาขา การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 4 คน  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย   9 คน  คิดเปน สัดสวนของบัณฑิตที่จบการศึกษา
และลงทะเบียนรับปริญญา   93.8%     

 ขอเชิญชวนรวมแสดงความยินดี ดังนี้ 
 2.1   วันนัดพบบัณฑิต  วันศุกรที่ 19  ธันวาคม 2551   เวลา 11.45 น   เชิญคณาจารย รับประทานอาหารกลางวันรวมกับ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต  ณ หอง พิสิฎฐ-เนตรเฉลียว- สัณฑพิทักษ  ช้ัน 8 
2.2   ถายรูปกับบัณฑิต วันเ สารที่  20  ธันวาคม 2551 

  7.15 น.  บัณฑิต  คณาจารย พรอมถายรูปที่หนาคณะฯ 
  8.00 น. รถรับบัณฑิต คณาจารย ไปถายรูปที่บริเวณอาคาร 25 ป 

  2.3 งานราตรีบัณฑิต  
   ขอเชิญคณาจารยเปนเกียรติในงานราตรีบัณฑิต ดังนี้ 
 -    วันที่18 ธันวาคม 2551  เวลา 18.00 น.  รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทยโครงการพิเศษ  ณ สนามกีฬา     
คณะเทคนิคการแพทย   
 - วันที่  19 ธันวาคม 2551  เวลา 18.00 น.  ยินดีกับบัณฑิตกายภาพบําบัดและเทคนิคการแพทย ณ หองออรคิดบอลลรูม   
โรงแรมพูลแมน (โซฟเทล) ราชาออคิด   
 
 



 
    

2.4   ปดเสนทาง ถนนหนาคณะ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่   22 ธันวาคม 2551      เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปดตึกใหม  คณะแพทยศาสตร  พิธี เริ่มตั้งแต 15.00 น .  อาจมีการ จัดเสนทาง
จราจร ใหเปน one- way กอนหนาพิธี 1-2 วัน เนื่องจากการเตรียมพลับพลาที่ประทับ  ทั้งนี้โปรดติดตามประกาศจากทาง
มหาวิทยาลัยตอไป 
56.  เชิญชวนสั่งจอง ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสคณะครบรอบ 30 ป      

 ขอเชิญสั่งจอง  Diary  ราคา  25 บาท  โดยคณะจะแจกเปนของที่ระลึกสําหรับบัณฑิตในนัดพบบัณฑิต        วันที่ 
19 ธันวาคม นี้ และจองเสื้อ 30 ป ที่คุณอมร  กูลประสิทธิ์ ราคา 210 บาท 
57.  โครงการสัมมนาอาจารยท่ีรวมสอนวิชาฝกงานโรงพยาบาล   

   ฝายวิชาการ ไดจัดโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาฝกปฎิบัติงานโรงพยาบาลขึ้น ในวันที่  25 ธันวาคม   
2551 เวลา 10.30-17.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี  โดยเชิญหัวหนาหองปฎิบัติการที่รับฝกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย 
เพื่อใหขอมูลในการพฒันาการเรียนการสอนในวิชาดังกลาว และเพื่อเปนการรับฟงเสียงสะทอนจากผูใชบัณฑิตดวย  
58. การเปดศูนยบริการประชาชน  ม.ขอนแกน      

 มหาวิทยาลัย มีโครงการจัดตั้ง ศูนยบริการประชาชน บริเวณศูนยรถปรับอากาศ ถนนกลางเมือง  จังหวัดขอนแกน 
โดยมีคณะที่ขารวมในโครงการ  ไดแก คณะแพทยศาสตร   คณะเภสัชศาสตร  คณะ เทคนิคการแพทย  คณะทันตแพทย              
คณะสัตวแพทย    และคณะวิทยาการจัดการ   สําหรับคณะเทคนิคการแพทย  จะใหบริการดานการตรวจทางหองปฎิบัติการ และการ
รักษาทางกายภาพบําบัด   นวดไทย  ขณะนี้กําลังอยูระหวางการปรับปรุงสถานที่  คาดวา จะเปดใหบริการไดภายในกลางปหนา 
59. ความคืบหนาการจัดงานประชุมิชาการ 30 ป     

 ขอประชาสัมพันธความคืบหนาในการจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ป    ดังนี้ 
1. โปรแกรมการประชุม  ในเรื่องกําหนดการ หัวขอ และวิทยากร ไดมีความชัดเจน  โดยไดลงรายละเอียดใน website   

http:// homekku.ac.th/30ams  ขอเชิญคณาจารยสงผลงานวิชาการนําเสนอในการประชุม   หมดเขตภายใน 16 กุมภาพันธ 2552  ที่ 
รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน โดยคณะจะสนับสนุนคาจัดทําโปสเตอรใหดวย 

2. การประชาสัมพันธ  เชิญชวนลงทะเบียน     คณะทํางานไดออกหนังสือเชิญพรอมสงแผนพับ  โปสเตอร
ประชาสัมพันธ การประชุม ใหกับหนวยงาน โรงพยาบาล   สถาบันการศึกษา โดยกําหนดอัตราคาลงทะเบียนราคาพิเศษ หมดเขต
ภายใน 16 กุมภาพันธ 2552   
60. การทํา MOU รวมกับสถาบันแพทยแผนไทย   

  รศ.ดร. วิชัย  อึ้งพินิจพงศ   และ นพ.ปราโมทย  เสถียรรัตน ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เขาพบคณบดี  เพื่อหารือแนวทางในการทําความรวมมือดาน
วิชาการ และการวิจัยดานการแพทยแผนไทย   โดยทางคณะจะดําเนินการจัดทําราง และกําหนดที่จะลงนามบันทึกความรวมมือ  ใน
วันที่16 มกราคม 2552 
61. โครงการอบรม PMQA ใหกับกลุมผูนํานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย     

  ฝายพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการอบรมเพื่อใหความรูและตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษา ในการมีสวนรวมดาน
การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ   (PMQA) ขึ้น  ในวันเสารที่  22 พฤศจิกายน  2551  ที่หองบรรยาย 2 โดยมี รศ. ดร. พัชรี  เจียรนัย
กูร    มีนกัศึกษาเขารวม   50 คน  ครบ 100% ตามจํานวนเปาหมาย 
62. โครงการการใหขอมูลแกอาจารยแนะแนว 

 ฝายวิชาการนําโดย รศ ดร . นันทรัตน    ไดจัดโครงการการใหขอมูลแกอาจารยแนะแนวในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในวันที่ 12 ธันวาคม   2551     โครงการนี้ เพิ่งจัดเปนปแรกของคณะ      และไดรับความสนใจจากอาจารยแนะแนว
อยางมาก    รวมอาจารยที่เขารวมกิจกรรม 66  คน และนักเรียน 23 คน จาก   63 โรงเรียน   

 
 
 



 
  

63. อาจารยพิเศษ  วิชาเทคนิคทันสมัยในหองปฎิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย 
      คณะเทคนิคการแพทยไดเชิญ อาจารยพิเศษ มาบรรยายใหแกนักศึกษาบัณฑิตที่ลงทะเบียนวิชา  เทคนิคทันสมัยใน
หองปฎิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย และผูสนใจ  2 หัวขอ  คือ    

 ดร. สิทธิรักษ รอยตระกูล  จาก สถาบันจีโนม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ บรรยายในหัวขอ  การ
ประยุกตเทคนิค Mass spectrometry ในการวิจัยโปรตีน ในวันที่   28 พฤศจิกายน 2551. 

 ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร  จาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน บรรยายในหัวขอ แสงซินโครตรอนกับการประยุกตใช
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ในวันที่  26 ธนัวาคม 2551. 
64. การจัดโครงการสัมมนา การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสายสนับสนุน   

 รองคณบดีฝายบริหาร วางแผน และสารสนเทศ ไดจัดโครงการสัมมนา การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสาย
สนับสนุน ขึ้นในวันเสารที่  13 ธันวาคม 2551  เวลา 8.45-14.30 น.  โดย  รศ . นพ  จิตเจริญ  ไชยาคํา  ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร   และรักษาการผูอํานวยการพัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใหเกียรติเปนวิทยากร   มีการ
บรรยาย ทํากิจกรรม เรื่อง การสรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน        การทํากิจกรรมกลุมยอยเพื่อพัฒนางานตามกลุมงาน     
การเขียนผังการไหลของงาน  การกําหนดเปาหมายคุณภาพของงาน เปนตน  มีบุคลากรเขารวมกิจกรรม  35  คน 
65. โครงการคายเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดสูชมชน 

 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ไดจัดโครงการคายเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
สูชมชนขึ้นในวันที่ 13-14  ธันวาคม 2551 ณ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาการ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ โดยมี คณาจารย  4  ทาน 
และนักศึกษาปริญญาตรี เขารวมโครงการ 100 คน 

 
 
 
  
 
 
 


