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เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2552  รองศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย  และรองศาสตราจารยอรุณรัฐ  รมพฤกษ รองคณบดีฝายบริหาร และคุณอาภรณ  เอี่ยมนิรัตน
เลขานกุารคณะ  มอบกระเชาดอกไมแสดงความยนิดแีกคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาคณะ

  

เมือ่วนัที ่ 1  ธนัวาคม  2552  รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงไกร  กจิเจรญิ  คณบด ี คณะเทคนคิการแพทย
และรองศาสตราจารยอรุณรัฐ  รมพฤกษ รองคณบดีฝายบริหาร  มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีแก
คณบดคีณะเภสชัศาสตร  เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาคณะเภสชัศาสตร ครบรอบ  29  ป

รศ. ดร. เกรยีงไกร  กจิเจรญิ คณบด ีคณะเทคนคิ
การแพทย กลาวเปดงาน

เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2552 ฝายวชิาการ คณะเทคนคิ
การแพทย ไดจัดโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิ
ชเทคนคิการแพทยและสาขาวชิากายภาพบำบดัแกอาจารยแนะแนวทัว่ประเทศ

ประจำปการศกึษา  2552  เนือ่งจากอาจารยแนะแนวเปนบคุคลทีม่บีทบาทสำคญัในการใหขอมลูและคำปรกึษาเกีย่วกบัอาชพีและคณะวชิาสำหรบั
นกัเรยีนในโรงเรยีนเพือ่ใหเลอืกศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา โดยกจิกรรมดงักลาวไดเนนการใหขอมลู รายละเอยีดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีัง้สอง
สาขาวชิา การรบัเขาศกึษา สวสัดกิารทีไ่ดรบัหากเขาศกึษา และขอมลูอ่ืนๆ ทัง้ลกัษณะการบรรยายและนำชมสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิทัง้ทีค่ณะเทคนคิ
การแพทยและ โรงพยาบาลศรนีครนิทรแกอาจารยแนะแนว

รองศาสตราจารย ดร. ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน  รองคณบดีฝายวิจัย
บัณฑิตศึกษา และวิเทศนสัมพันธ กลาวตอนรับ คุณรัตติยากร วิมลศิริ
นกัการศกึษาระดบั 6  วทิยากรจากบณัฑติวทิยาลยั

เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2552 ฝายวจิยั บณัฑติศกึษา และวเิทศนสมัพนัธ
ของคณะ ไดเชิญ คุณรัตติยากร  วิมลศิริ นักการศึกษาระดับ 6 จากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน มาใหเกรด็ความรเูกีย่วกบั "รปูแบบทีถ่กูตอง
ของการเขียนวิทยานิพนธ" แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ โดย
ในงานดงักลาวไดรบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ดร. ชาญวทิย ลลีายวุฒัน
รองคณบดฝีายวจิยั บณัฑติศกึษา และวเิทศนสมัพนัธ กลาวตอนรบัวทิยากร
และผเูขารวมอบรมทกุทาน

เมือ่วนัที ่ 12-13  ธนัวาคม 2552 ทีผ่านมานกัศกึษาคณะเทคนคิ
การแพทยรวมกบัคณะวทิยาการจดัการ จำนวนรวม 250 คน  ไดออกคาย
รวมกันในโครงการคายเทคนิคการแพทยและกายภาพบำบัดสูชุมชน
ณ  บานวงัมวง  ต. วงัมวง  อ. เปอยนอย  จ. ขอนแกน  ซึง่เปนบานเกดิ
ของนายจักรพงษ นาภู นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 3
ในการออกคายครั้งนี้มีนายคงเดช ถิ่นสะพุง เปนประธานโครงการ

  



33333

เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม  2552
คณะเทคนคิการแพทย จดัโครงการ
พบปะพูดคุยเกี่ยวกับประกาศ
แนวปฏิบัติ และแนวทางการ
บรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

โดยฝายบณัฑติศกึษาและวเิทศสมัพนัธ   คณะเทคนคิการแพทย ไดมกีารออกประกาศและแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษา
ขึน้มาใหมบางฉบบั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการเรยีน การสอนในระดบับณัฑติศกึษา จงึไดจดัโครงการพบปะพดูคยุเกีย่วกบัประกาศ
ตางๆ ทีจ่ำเปนขึน้ เพือ่ใหคณาจารยไดรบัความเขาใจเกีย่วกบัประกาศ และแนวทางการบรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาไดอยางชดัเจนยิง่ขึน้

มโีครงการยอยตางๆ  เพือ่ฝกประสบการณใหนกัศกึษา ไดแก โครงการให
ความรเูรือ่งธาลสัซเีมยี โครงการหนอนพยาธ ิ โครงการตรวจโรคเบาหวาน
โครงการกายภาพบำบัด (ตรวจวัดสมรรถภาพปอด วัดความแข็งแรง
ของกลามเนือ้ ฯลฯ) โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการบำเพญ็ประโยชน
พัฒนาชุมชน โครงการปรับปรุงหองสมุดและมอบหนังสือ  นอกจากนี้

ในภาคกลางคนืวนัเสารที ่12 ธนัวาคม 2552  ยงัมกีจิกรรมรอบกองไฟ  ซึง่สรางความสนกุสนานใหกบัชาวบานวงัมวงเปนอยางมากและเปนทีน่ายนิดี
ที ่ผปูกครองนางสาวอาภาพรรณ  ภมูกิอง   นกัศกึษาชัน้ปที ่1  สาขาเทคนคิการแพทย ไดมารวมกจิกรรมรอบกองไฟและมอบรางวลัใหกบันกัศกึษา
ทีอ่อกมาแสดงรอบกองไฟดวย  คณะเทคนคิการแพทยขอขอบคณุมา  ณ ทีน่ี้

กจิกรรมในครัง้นีไ้ดรบังบประมาณสนบัสนนุจาก มหาวทิยาลยัขอนแกน และคณะเทคนคิการแพทย  ไดรบัความรวมมอืออกคาย   จาก รศ.ดร.ณฐัยา
แซอึง้  อ.ดร.วรวรรณ ชมุเปย   ผศ.พศิมยั มะลลิา  อ.ปวณีา หริญัตระกลู   ผศ.นพมาศ เขม็ทองหลาง  คณุพมิพา โสภา และคณุโลมใจ สนิเธาว  และ
ไดรบัความอนเุคราะหเปนอยางดจีาก ผอูำนวยการ  คณาจารยโรงเรยีนบานวงัมวง  สถานอีนามยัวงัมวง  อบต.วงัมวง   ผใูหญบานหมทูี ่1 และ หม ู2
และครอบครวันายจกัรพงษ  นาภ ู ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้ การออกคายครัง้นีน้บัเปนกจิกรรมหนึง่ทีส่รางเสรมิประสบการณการทำงานของนกัศกึษา
ในการประสานงานกบัทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  และทำงานรวมกบัวชิาชพีอืน่ดวย   ซึง่จะชวยใหนกัศกึษาจบเปนบณัฑติทีพ่รอมทำงานตอไป
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