
   
  

ระหวางวนัที ่วนัที ่ 15-18  มนีาคม  2553
ณ โรงแรมนารายณ  สลีม   เขตบางรกั  กทม.

โดยไดรบัเกยีรตจิาก  Dr. Beth   Fisher   เปนวทิยากร
สนใจเขารวมอบรมสามารถ download  ใบสมคัร

ไดที ่ http://ams.kku.ac.th   หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
คณุยกุต  โสดาสรอย  โทร  0-4320-2085  หมดเขตรบัสมคัร  วนัที ่ 31  มกราคม  2553

โดยสายวชิากายภาพบำบดั  คณะเทคนคิการแพทย  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ระหวางวนัที ่  15-17  มนีาคม  2553 ณ โรงแรมนารายณ   สลีม  เขตบางรกั  กทม.

สนใจเขารวมอบรมสามารถ  download  ใบสมคัรไดที ่  http://ams.kku.ac.th   หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่ คณุยกุต
โสดาสรอย  โทร  0-4320-2085 หมดเขตรบัสมคัร  วนัที ่ 31  มกราคม  2553

สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  รบัสมคัรทนุสนบัสนนุการแลกเปลีย่นอาจารยชาวไทยไปตางประเทศสำหรบัอาจารย
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป 2553 โดยผสูนใจสมคัรทนุดงักลาว สามารถดาวนโหลดขอมลูและใบสมคัร

ไดที ่ http://kkuinter.kku.ac.th
หรอืสอบถามขอมลูเพิม่เตมิ ไดที ่ คณุเนตรดาว  จำเรญิรศัม ี สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  อาคารศนูยวชิาการ  ชัน้ 3

โทร: 12040  โทรศพัท   0-4320-2059  0-4320-2059
Email: netcha@kku.ac.th

     โดยขอใหจดัสงใบสมคัร ไปยงัสำนกังานวเิทศสมัพนัธ  ภายในวนัที ่19 มนีาคม 2553 (งวดที1่)
และวนัที ่16 กรกฏาคม 2553 (งวดที2่)

สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  รบัสมคัรทนุการศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก
ณ ตางประเทศ สำหรบัอาจารย มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป 2552

โดยผสูนใจสมคัรทนุดงักลาว สามารถดาวนโหลดขอมลูและใบสมคัร  หรอืสอบถามขอมลูเพิม่เตมิ
ไดที ่ คณุเนตรดาว  จำเรญิรศัม ี สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  อาคารศนูยวชิาการ  ช้ัน3
โทร: 12040  โทรศพัท   0-4320-2059  0-4320-2059 Email: netcha@kku.ac.th

     โดยขอใหจดัสงใบสมคัร ไปยงัสำนกังานวเิทศสมัพนัธ  ภายในวนัที ่30 มนีาคม 2553 (งวดที1่)
และวนัที ่30 กรกฏาคม 2553 (งวดที2่)
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สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)
จำหนายใบสมคัรและรบัสมคัร ระหวางวนัที ่18 มกราคม - 31 มนีาคม 2553 นี้
ทีค่ณะเทคนคิการแพทย หรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่ 0 4334 7482

สาขากายภาพบำบดั ในวนัพธุที ่ 17 กมุภาพนัธ 2553
สาขาเทคนคิการแพทย ในวนัศกุรที ่ 19 กมุภาพนัธ 2553

กำหนดการ
8.30-9.00 น.   ลงทะเบยีน

9.00-9.15 น.   กลาวเปดงานโดยคณบด-ีปจฉมิโอวาท
9.15-9.30 น.   ปจฉมิโอวาท จากอาจารยประจำชัน้

9.30-11.30 น.  การเตรยีมตวัเพือ่การสมคัรงาน โดย  ผศ. วริชั  วงศภนินัทวฒันา
จากภาควชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

11.30-12.00 น.   มฑุติา /รบัประทานอาหารกลางวนัรวมกนั

เมือ่วนัอาทติยที ่ 24 มกราคม 2553 สมาคมศษิยเกา มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดังาน  "คืนสูเหยาเรารัก
มข."  ป 2553   ที่ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก โดยปนี้ นับเปนปแรกที่สมาคมศิษยเกาฯ  องคกรศิษยเกาตางๆ
ไดรวมกนัเชดิชเูกยีรตศิษิยเกา  "ศษิยเกาแหงความภาคภมูใิจ ป 2553" เปนทีน่ายนิดทีีม่ศีษิยเกา จากคณะเทคนคิ
การแพทย จำนวน  4 ทาน ทีไ่ดรบัการเชดิชเูกยีรตใินครัง้นี้

สาขากายภาพบำบดั ไดแก ผศ.ดร.อนชุา นลิประพนัธ  ศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน รนุที ่ 20  ปจจุบัน
ดำรงตำแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคุณประเสริฐ   ศรีวาณิชรักษ
ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 24  ปจจุบันดำรงตำแหนงผูชวยผูอำนวยการฝายการแพทย ผูชวยผูแทน
ฝายคณุภาพ และรกัษาการผจูดัการศนูยพฒันาคณุภาพ โรงพยาบาลสมติเิวชศรรีาชา

สาขาเทคนคิการแพทย ไดแก คณุวษิษิยศกัดิ ์ สขุสะอาด ศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน รนุที ่26  ปจจบุนัดำรงตำแหนงผจูดัการฝายหองปฏบิตักิาร โรงพยาบาล
บำรงุราษฎร  และพ.ท. พงษศกัดิ ์ จรสัรงัสชีล ศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน รนุที ่18 ปจจบุนัดำรงตำแหนงหวัหนาแผนกพยาธวิทิยา  และทำการแทนหวัหนา
กองสนบัสนนุการรกัษาพยาบาล   สงักดัโรงพยาบาลคายสรรพสทิธปิระสงคในงานดงักลาว นายกสมาคมศษิยเกาเทคนคิการแพทยและกายภาพบำบดั มหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ผศ.พศิมยั มะลลิา)  อดตีนายกสมาคมฯ (คณุวฑิรูย ไตรรคันวงศ) พรอมดวยกรรมการ  คณาจารยคณะเทคนคิการแพทยและสโมสรนกัศกึษา คณะเทคนคิ
การแพทย ไดเขารวมแสดงความยนิดกีบัศษิยเกาทัง้ 4 ทานดวย

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2553 ฝายวชิาการคณะเทคนคิการ
แพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมกับ สสส. ไดจัดโครงการ
เทคนิคการแพทยหวงใย รวมใจ
ควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้น
ณ หองประชมุพสิฏิฐ-เนตรเฉลยีว

สณัฑพทิกัษ  ชัน้ 8  คณะเทคนคิการแพทย โดยม ีรศ. ดร. เกรยีงไกร กจิเจรญิ คณบดคีณะเทคนคิการแพทย เปนประธานกลาวเปดงาน และไดรบัเกยีรตจิาก
รศ. นพ. อนฆัพงษ พนัธมุณ ี  ภาควชิาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนวทิยากรบรรยาย ในหวัขอภยัรายจากบหุรี ่ผเูขารวมประชมุ
เปนนักเทคนิคการแพทยทีป่ฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารโรงพยาบาลตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงคของโครงการนี้เพื่อใหนักเทคนิคการแพทย
มสีวนรวมในกจิกรรมการรณรงคและปลกูจติสำนกึแกผรูวมงานหรอืผมูารบับรกิารตรวจทางหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลหรอืญาตผิปูวย  รวมทัง้ชมุชนในเรือ่ง
การไมสบูบหุรีห่รอืงดสบูบหุรี ่ ซึง่เปนการแกปญหาของโรคภยัจากบหุรีต่ัง้แตตน

 ภาพ/ขาว :  ผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง  / 25
มกราคม 2553

  



3

สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) รวมกบั คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ขอเชญิคณาจารย แพทย พยาบาล นกัวชิาการและนกัวจิยั
ดานวทิยาศาสตรการแพทยของทกุหนวยงานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่คีวามตองการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพในการวจิยัเขารวมโครงการอบรม เรือ่ง "การพฒันา
ศกัยภาพนกัวจิยัดานวทิยา ศาสตรการแพทย" ในวนัที ่17 มนีาคม 2553  เวลา 8.30 - 17.00 น.  ณ หองประชมุพืน้ราบ อาคารเรยีนรวม ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

โดยวทิยากรทีจ่ะใหการอบรมครัง้นี ้ประกอบดวยนกัวจิยัทีม่ปีระสบการณและมคีวามรคูวามชำนาญในการวจิยัทางดานวทิยาศาสตรการแพทย ทีม่ชีือ่เสยีง
ระดับชาติมากมายหลายทาน

หมดเขตรบัลงทะเบยีน 12 มนีาคม 2553
รายละเอยีดโปรดดใูนเวบ็ไซตฝายวจิยัคณะเเพทยศาสตรhttp://www.md.kku.ac.th/research/files/news/poster_17Mar2010.pdf และ http://www.md.kku.ac.th/

research/files/news/brochure_17Mar2010.pdf ผสูนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดโดยตรงทีฝ่ายวจิยัคณะเเพทยศาสตร โทร. 63235, 63355

  

หนงัสอืทีป่ณฑารยีมอบใหคณะฯ  ตามทีน่างสาวปณฑารยี  มมีาก นกัศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย
ชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดความเรียงเยาวชน ครั้งที่ 11 ในหัวขอ "วิถีพอเพียง
แบงปน ผกูพนั ดนิ น้ำ ปา" จากบรษิทั ปตท. จำกดั มหาชน โดยม ีนายอานนัท  ปนยารชนุ ประธาน
คณะกรรมการตดัสนิ เปนผมูอบ ณ อาคารสำนกังานใหญ ปตท. ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่24
พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมาแลวนั้น  รางวัลดังกลาวนี้ถือเปนครั้งที่สองที่เธอไดรับ นางสาวปณฑารีย
มองเหน็ความสำคญัของการอานและการเขยีนจงึไดมอบหนงัสอืทีไ่ดรบัมาจากการเขารบัรางวลัในป 2552 นี้
ใหกับหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนประโยชนกับผูสนใจทั่วไป  จำนวน 5 เลม ไดแก หนังสือ "สอนลูกใหรูคาพลังงาน"
"วิจัยไทบาน" "คูมือการขยายพันธุและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ" "หนังสือรวมผลงานความเรียงเยาวชน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 วิถี
พอเพียง แบงปน ผูกพัน ดิน น้ำ ปา" ซึ่งมีบทคัดยอของผลงานที่ปณฑารียเขียนและ "หนังสือรวมผลงานรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่ 11 วถิพีอเพยีง แบงปน
ผกูพนั ดนิ น้ำ ปา" ซึง่มผีลงานการเขยีนความเรยีงของปณฑารยีในเรือ่ง "เสนทางฝนสบูานหมนัขาว" เรือ่งราวของนกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีอ่อกเดนิทางสหูมบูานแหงนีเ้ปนอยางไร ขอเชญิทกุทานตดิตามอานไดทีห่องสมดุคณะเทคนคิการแพทย

ขาว/ภาพ  ผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง
ฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม  12 มกราคม 2553

Group discussion เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ปรึกษา
หารอื เพือ่กำหนดรปูแบบและแนวทางการรณรงคการงดสบูบหุรี่
ในภาคบายเปนกจิกรรมการปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการฝกปฏบิตังิาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทยที่ไปฝกปฏิบัติใน
โรงพยาบาลที่นักเทคนิคการแพทยที่เขารวมประชุมครั้งนี้
ใหการฝกอย ูโดยพจิารณาเรือ่งแบบประเมนิเปนหลกั รวมทัง้
ขอเสนอแนะตางๆ เพิม่เตมิ

เมือ่เชาวนัองัคารที ่ 12 มกราคม 2553  ณ หองประชมุสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ชัน้ 2 อาคารศนูยบรกิารวชิาการ
ไดมพีธิมีอบทนุการศกึษา เอส เอม็ บ ีซ ี (SMBC Global Foundation Scholorship Program ) จากธนาคารซมูโิตโม มติซยุ แบงกิง้
คอรปอเรชัน่  โดย  Mr. Seiji Sato, General Manager : Committee Chairman of Global Foundation Scholarship Program-
Thailand เปนผูมอบและใหโอวาท โดยม ีผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง ผูชวยคณบดี ฝายพัฒนานักศึกษาฯ

เขารวมเปนเกยีรตใินพธิมีอบทนุดวย  เปนทีน่ายนิดอียางยิง่ที ่ นางสาวฮนันาน สาแม  นกัศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน ชัน้ปที ่1  เปนผไูด
รบัทนุรายใหม 1 ใน 10 ทนุ โดยไดรบัทนุการศกึษาตลอดหลกัสตูรตอเนือ่ง 4 ป จำนวนปละ 8,750 บาท คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน ขอขอบ
คณุธนาคารซมูโิตโมมติซยุแบงกิง้คอรปอเรชัน่  และเปนกำลงัใจใหกบันกัศกึษาผรูบัทนุใหประสบผลสำเรจ็ในการศกึษาและตามความมงุหวงัของผใูหทนุตอไป

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
1. นางสาวรชัน ีอานทอง
2. นายจตพุล คณุวนัดี
ออกเดนิทางชวง 4 เมษายน 2553
-17 เมษายน 2553

สาขาวิชากายภาพบำบัด
1.  นางสาววลิาวลัย กนัหาชน
2.   นางสาวปภสัรา หาญมนตรี
ออกเดินทาง 18 เมษายน-1 พฤษภาคม
2553

ขาว  ผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง
 ฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 13 มกราคม 2553



คณะเทคนคิการแพทยและกลมุวจิยัหวัใจและหลอดเลอืด มหาวทิยาลยัขอนแกน จะไดจดัทำโครงการ
ชมุชนตนแบบเศรษฐกจิพอเพยีงในหวัขอเรือ่งชมุชนตนแบบในการใชชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในผปูวย/
กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวาน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยบริการวิชาการ
วตัถปุระสงคของโครงการคอืเพือ่ตรวจสขุภาพทางหองปฏบิตักิาร การแนะนำความรกูารฝกปฏบิตัตินในการ

ลดความเสีย่งตอโรคหลอดเลอืดหวัใจและเบาหวาน แกชมุชนตำบลบานกง อำเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแกน ทีม่อีาย ุ35 ปขึน้ไป จำนวน 155 คน โดยไดมกีารประชมุ
กบัหวัหนาสถานอีนามยับานหนองเมก็ เจาหนาทีส่ถานอีนามยั รวมทัง้อาสาสมคัรหมบูานตางๆ ไปเมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2552  เพือ่สอบถามเกีย่วกบัปญหา
สขุภาพและความตองการของชมุชนในการดแูลสภุาพอยางยัง่ยนื นอกจากนีย้งัไดเขาพบนายไพฑรูย  ศรลีะหวา นายก อบต. บานกง เพือ่แจงรายละเอยีดและวตัปุระสงค
ของโครงการรวมถงึกจิกรรมตางๆ ในวนัดงักลาวดวย  กจิกรรมการตรวจสขุภาพจะมขีึน้ในวนัที ่30-31 มกราคม 2553 โดยม ี ทมีตรวจสขุภาพจากหองปฏบิตักิาร
ชมุชน คณะเทคนคิการแพทยรวมดวย

เมือ่วนัจนัทรที ่4 มกราคม 2553
ทีผ่านมาตวัแทนศษิยเกากายภาพบำบดั
มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ทาน ไดเขา
มอบกระเชาผลไมสวัสดีปใหมพรอม
รับพรปใหมจากคณาจารยสายวิชา
กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน นับไดวาเปน
แบบอยางที่ดีของคนรุนใหมที่ยังให
ความสำคญักบัคร-ูอาจารยในสถานศกึษา

***ตรวจสขุภาพประจำปวนัที ่   17, 18 กมุภาพนัธ  2553
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