
มณฑลยนูนานเปดรบัสมคัรนกัเรยีนและนกัศกึษา
จากประเทศเพือ่นบาน ไดแก ไทย กมัพชูา ลาว พมา
และเวียดนาม เพื่อไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ปรญิญาโท ปรญิญาเอกหรอืหลกัสตูรอบรม ณ มหาวทิยาลยั
หรือวิทยาลัยในมณฑลยูนนานที่เขารวมโครงการ

โดยเปดรบัสมคัรตัง้แตบดันีจ้นถงึวนัที ่30 เมษายน 2552 โดยมขีัน้ตอนการสมคัร โดยสงัเขป ดงันี้

ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ภายใตโครงการ ความรวมมอืระหวางไทยกบัออสเตรยี
(Technology Grants) คณาจารยทานใดประสงค
จะเขารวมโครงการ กรณุาสงเอกสารการสมคัรไดที่
นางสาวเยน็จติร ถิน่ขาม Yenjit2008@gmail.com
หรือ 043347482, 081-5453110 สำนักงาน
คณบดชีัน้ 2 คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ภายในวนัที ่8 มถินุายน 2552
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download
ใบสมัครไดที่ http://ams.kku.ac.th

ทุนแลกเปลี่ยน คณาจารยระหวางไทย
กบัออสเตรยี (ASEA - UNINET Staff Exchamge,
One Month Scholarship) ประจำป 2552
คณาจารยทานใดประสงคจะเขารวมโครงการ กรณุา
สงเอกสารการสมคัรไดที ่นางสาวเยน็จติรถิ่นขาม
Yenjit2008@gmail.com หรือ 043347482,
081-5453110 สำนกังานคณบดชีัน้ 2 คณะเทคนคิ
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในวันที่
8 มถินุายน 2552
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download
ใบสมคัรไดที ่http://ams.kku.ac.th

1. นกัศกึษาสงเอกสารทีเ่กีย่วของพรอมใบสมคัรขอรบัมนุไปยงัมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัในมณฑลยนูนานทีเ่ขารวมโครงการ
ไมเกนิ 2 แหง โดยตรง ภายในวนัที ่30 เมษายน 2552

2. มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะแจงผลใหผูที่ไดรับการคัดเลือกทางโทรทัศนหรืออีเมลภายในเดือนเดือนกรกฎาคม 2552
และจะจดัสงเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของใหนกัศกึษาโดยตรงภายในเดอืนกนัยายน 2552

3. สามารถหาขอมลูเพิม่เตมิและใบสมคัรไดที ่www.thaiembassy.
ทัง้นี ้ขอใหผทูีส่นใจสมคัรทนุการศกึษาของกรมการศกึษามณฑลยนูนานสงเอกสารทีเ่กีย่วของ

พรอมใบสมคัรขอรบัทนุไปยงัมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัมณฑลยนูนานโดยตรงภายในวนัที ่30 เมษายน 2552
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เริม่ตนเชาวนัเปดงาน 16 มนีาคม 2552 ณ โรงแรม
พูลแมน ดวยบรรยากาศที่คึกคัก เสียงทายทัก
จากพีน่องชาวสนี้ำเงนิดงัไปทัว่งาน

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2552 ที่ผานมา ชาวคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตางรวมยินดี
ทีค่ณะ ไดจดัการประชมุวชิาการเนือ่งในโอกาสสถาปนาครบรอบ 30 ป ในหวัขอ "ความทาทายของเทคนคิการแพทย
และกายภาพบำบดัในยคุแหงการเปลีย่นแปลง" งานดงักลาวสะทอนใหเหน็เวลาแหงการเดนิทางทีย่าวนานถงึ 30 ป
ชื่อเสียงของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปนที่ประจักษของคนทั่วประเทศไทย ไมวาจะเปน
ดานวิชาการ การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมในดานตางๆ โอกาสดีครั้งนี้เปนการรวม
นกัวชิาการทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ในและนอกคณะรวมถงึวทิยากรตางประเทศทีม่าแบงปนประสบการณดานวชิาการ นอกจากน้ี
ยังมีการประกวดผลงานวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษาจำนวนมากทำใหบรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก ยิ่งไปกวานั้น
ยงัเปนโอกาสนีย้งัเปนทีช่ืน่ชมยนิดขีองศษิยเกาทีไ่ดกลบัมาคณะทีต่นเคยศกึษา ศษิยเกาหลายรอยชวีติมคีวามสขุและ
ประทับใจ เพราะไมวาทุกสิ่งทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม เมื่อไดกลับมาถิ่นเดิมที่อบอุน ความรัก
ในเลือดสีน้ำเงินยังคงเขมขน และฝงลึกในจิตวิญญาณของชาวสีน้ำเงินทุกคน ในโอกาสนี้ฝายประชาสัมพันธ
คณะเทคนิคการแพทย ใครขอเชญิทกุทาน ไดอาน ไดดภูาพแหงความประทบัใจในชวงเวลาดงักลาวอยางเตม็อิม่

วทิยากรและผบูรหิารคณะพรอมทีจ่ะเริม่พธิเีปด ในครัง้
นีไ้ดรบัเกยีรตจิากทานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร. สมุนต สกลไชย เปนเกยีรติ
ในการเปดงาน

ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ รับหนาที่พิธีกร
ในพธิเีปดงาน

ทานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย รศ.ดร.เกรียงไกร
กจิเจรญิ กลาวรายงานและ ทานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  กลาวเปดงานอยางเปนทางการ
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รศ.ยพุา เอือ้วจิติรอรณุ ไดรบัรางวลัคณุครใูนดวง
ใจ สาขาเทคนิคการแพทย พรอมโลประกาศ
เกยีรตคิณุจากทานอธกิารบดี

ศิษยเกาดีเดนคนที่ 2 สาขา
เทคนคิการแพทย คณุวษิษิยศกัดิ์
สขุสะอาด

ศิษยเกาดีเดนคนที่ 1 สาขา
เทคนิคการแพทย พันโท
พงษศกัดิ ์ จรสัรงัสชีล

คุณครูในดวงใจอีกคนของนัก
ศึกษากายภาพบำบัด อาจารย
วรวรรณ คำฤๅชา รับมอบโล
เกยีรตคิณุจากทานอธกิารบดี

ศิษยเกาดีเดนคนที่ 3 สาขา
กายภาพบำบัด ผศ.อนุชา  นิล
ประพนัธ

ศิษยเกาดีเดนคนที่ 4 สาขา
กายภาพบำบดั คณุประเสรฐิ  ศรี
วานชิรกัษ

โฉมหนาของผูรับรางวัลเกียรติคุณทุกรางวัล
ถายรปูรวมกนักบั ทานอธกิารบด ีทานคณบดี
และอดตีคณบด ี(ศ.นพ.ศาสตร ีเสาวคนธ)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย (ซาย) อธิการบดี
มหาวทิยาลยัขอนแกน (กลาง) และศ.นพ. ศาสตรี
เสาวคนธ รวมการเปดนิทรรศการทางวิชาการ
อยางเปนทางการ



ผเูขารวมงานประชมุวชิาการตางใหความสนใจ
กบันทิรรศการครัง้นี ้ทกุคนตางตืน่ตาตืน่ใจกบัองค
ความรตูางๆทีม่กีารพฒันาขึน้อยางตอเนือ่งและ
รวดเร็ว

นอกจากพบปะสังสรรคยังมีโอกาสที่ดีในการ
แลกเปลีย่นความรแูละประสบการณระหวางผู
เขารวมประชุม

บธูแสดงสนิคาจากบรษิทัตางๆทีเ่ขารวมในงาน
นีเ้ปนจำนวนมาก

บรรยากาศที่อบอุนประทับใจในงานราตรีคืนสูเหยา
30 ปสนี้ำเงนิ ทานคณบดไีดอยรูวมงานนีต้ัง้แตเริม่
จนเลกิงาน ผเูขารวมงานคนืนีต้างพดูเปนเสยีงเดยีวกนัวา
สนกุสนานและประทบัใจไมรลูมื

ภาพการมอบตำแหน งนายกสมาคมศิษย เก า
คณะเทคนคิการแพทย จากภาพ คณุวฑิรูย  ไตรรตันวงศ
นายกคนเกา มอบตำแหนงให ผศ.พิศมัย มะลิลา

นายกคนใหม ที่มีทีมงานเวิรคสุดๆ คอยลุน
คอยใหกำลงัใจกนัตอไปในการทำงาน

ศิษยเกาทุกรุนเขารวมงานกันอยางคับคั่ง
บรรยากาศเตม็ไปดวยเสยีงหวัเราะ รอยยิม้

สวนหนึ่งของงานวิจัยที่นำเสนอเปนโปสเตอร
ในงานนีม้คีณะกรรมการใหคะแนนการประกวด
ผลงานวิจัย และเปดโอกาสใหนักวิจัยไดพบ
สือ่มวลชนทีส่นใจในผลงานวจิยัดวย

บรรยากาศขณะชมงานนทิรรศการทางวชิาการ
ซึง่มทีัง้ผลงานวจิยัของนกัวจิยัและนกัศกึษา ตลอดจน
บูธแนะนำสินคาของบริษัทตางๆที่เขารวมงาน
ประชุมวิชาการครั้งนี้อยางคับคั่ง
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พธิกีรคณุวฑิรูย  ไตรรตันวงศ แนะนำศษิยเกา
แตละรนุ งานนีเ้สยีงคยุของศษิยเกาทีด่ใีจได
พบเพือ่นดงักวาเสยีงพธิกีร

ภาพผเูขารวมประกวดขวญัใจ
ราตรีสีน้ำ เงิน  มีตัวแทน
ศษิยเกาหลายรนุทีเ่ขาแขงขนั
โดยสิง่สำคญัคอืตองหาทนุใสถงุ
ทีแ่จกให ผทูีท่ำยอดรายไดสงู
สดุจะไดตำแหนงไปครอง

ขอบอกว างานนี้ ผู เ ข า
ประกวดตองวิง่หาคะแนน
เ สี ย ง กั น จ า ล ะ ห วั่ น
เรียกเสียงฮากันทั่วงาน
งานนีใ้ครดใีครไดครบั

การประมลูภาพเกาในอดตีหายาก ซึง่รายไดจากการประมลูมอบใหฝายพฒันานกัศกึษาเพือ่ใชใน
กิจกรรมของคณะตอไป บรรยากาศการประมูลสนุกสนาน เพราะภาพบางภาพมีศิษยเกาหลายรุน
ตองการ รายไดจากการประมูลภาพรวมมีมูลคา 27,000 บาท ทำเอาทีมงานฝายพัฒนานักศึกษา
ปลืม้ไมหยดุ งานนีน้อกจากสนกุสนานแลวยงัไดบญุอกีนะครบั
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แมวาเวลาแหงความสขุจะผานไปอยางรวดเรว็ แตเชือ่แนวา
หัวใจของชาวสีน้ำเงินทุกทานที่มารวมงานครั้งนี้คงเต็มไปดวย
ความสขุ ความรกัในสถาบนั และความภาคภมูใิจทีส่ถาบนัเตบิโต
กาวไปขางหนาจนยางเขาปที่ 30 และอีกไมนานเราจะกลับมา
รวมฉลองความยิง่ใหญของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยั
ขอนแกน กนัอกีในงานสถาปนาครบรอบคราวหนา แลวพบกนัครบั

                          ขาวโดย ผศ.ดร.ยอดชาย  บญุประกอบ

รุนเการุนใหมดูไมยาก สังเกตทาที่โพส เรียบรอยหนอย
กเ็ปนรนุเกานะครบั (ลอเลน)
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เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ตอเนื่องจาก 30 ปคณะเทคนิคการแพทย
เปนการสมัมนาวชิาการของสายวชิากายภาพบำบดั ซึง่จดัขึน้ที ่หองประชมุชัน้ 8
ของคณะเทคนคิการแพทย ในหวัขอเรือ่ง   Body mechanics of posture and
movement, Five principles of back education training, Sleeping position,
sitting, Standing, bending, reaching, sit to stand, stand to sit, lifting,
push-pull activities, Back School program   โดย อ.สรุตัน ธนานภุาพไพศาล,
อ.วยิะดา ศกัดิศ์ร ีและคณะ ใหเกยีรตเิปนวทิยากร ตลอดทัง้งาน ในการสมัมนา
ในครัง้นีเ้ปนการทำ Workshop ทีเ่ปนประโยชนอยางยิง่สำหรบัผปุวย ผทูีส่นใจ
และนักกายภาพบำบัด ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ คณาจารย และนักศึกษา
ของคณะเปนอยางมาก งานนีน้อกจากจะสงผลดตีอการรกัษาผปูวยทีม่อีาการปวดหลงัแลว ยงัมปีระโยชนตอผเูขารวมอบรม
ในการดูแลหลังและระวังอันตรายอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ทานวิทยากรทั้งสองทานยังมีจิตกุศลมอบเงินคาตอบแทน
จำนวน 17,000 บาทกลบัคนืใหสายวชิากายภาพบำบดัเพือ่ทำประโยชนแกนกัศกึษาตอไป

คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบัฝายวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแกน
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไดจัด โครงการสัมมนา เรื่อง
"วธิกีารเขยีนคำชีแ้จงและแบบลงนามขอคำยนิยอม"  เมือ่วนัองัคารที ่24 มนีาคม 2552
เวลา  13.00 -16.30 น.  ณ หองประชมุพสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ โดย รศ.อรณุ
จริวฒันกลุ ใหเกยีรตเิปนวทิยากร วตัถปุระสงคของโครงการ เพือ่ใหผเูขารวมสมัมนา
มคีวามร ูความเขาใจในเรือ่งดงักลาวเนือ่งจากการวจิยัเปนภารกจิหลกัของคณาจารย
ในระดับอุดมศึกษา และเปนสวนสำคัญในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
โดยงานวิจัยจำนวนมากที่มีความเกี่ยวของกับมนุษย หรือวิธีการดำเนินการวิจัย
อาจสงผลกระทบตอบคุคล จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองกำหนดใหนกัวจิยัไดความรคูวามเขาใจ
กับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดังนั้นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงพยายามสรางเครือขายนักวิจัย เพื่อผลักดันใหนักศึกษา
คณาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความรูความเขาใจในแนวปฏิบัติ
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเทคนิคการแพทยจึงรวมกับฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จัดสัมมนา
เรือ่ง "วธิกีารเขยีนคำชีแ้จง  และแบบลงนามขอคำยนิยอม"  ดงักลาวขึน้ และไดรบั
ความสนใจจากคณาจารย และนกัศกึษาของคณะฯ เปนจำนวนมาก
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เมื่อบายวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโอกาสไดตอนรับ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่ 5 จากโครงการ T-REX Summer Camp'52 พรอมดวย Staff กวา 200 ชวีติ เขาเยีย่มชม
คณะเทคนิคการแพทย และ เขารับการแนะนำวิชาชีพทั้ง 2 สาขาวิชา พรอมแนะแนวหลักสูตร และวิธีการรับเขา
โดย สาขากายภาพบำบดั ผศ.พศิมยั  มะลลิา รองคณบดฝีายพฒันานกัศกึษาและศลิปวฒันธรรม ใหเกยีรตเิปนวทิยากร
สาขาเทคนคิการแพทย ไดรบัเกยีรตจิาก รศ.พพิฒัน  ศรเีบญจลกัษณ หวัหนาสายวชิาเทคนคิการแพทย และ รศ.ดร.นนัทรตัน
โฆมานะสิน รองคณบดีฝายวิชาการ ไดใหคำแนะนำรวมถึงวิธีการรับเขาศึกษา โดยทางคณะฯหวังเปนอยางยิ่งวา
นองๆที่เขารวมการแนะแนวในวันนี้จะไดรับความรู และมองภาพของวิชาชีพเทคนิคการแพทย และกายภาพบำบัด
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น


