
นางสาววริยา สารจนัทร  ตวัแทนศษิยเการนุที ่27 มอบเงนิใหกบัคณบดี
รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ โดยมี ผศ.พิศมัย มะลิลา   รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาฯ (ซายมือสุด)  และ ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง ผูชวยคณบดี
ฝายพฒันานกัศกึษาฯ  (ขวามอืสดุ)   เขารวมในการมอบครัง้นี้

 เมือ่วนัพธุที ่  27 มกราคม 2553  ศษิยเกาคณะเทคนคิการแพทย รนุที่
27 ซึง่สำเรจ็การศกึษา เมือ่ปการศกึษา 2551 และเขารบัพระราชทานปรญิญา
บตัรไปเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2552 ทีผ่านมานี ้ ไดมอบเงนิใหกบัคณะเทคนคิ
การแพทย  จำนวน 25,000  บาท เพือ่ใชในกจิกรรมนกัศกึษา  โดยมนีางสาว
วริยา สารจนัทร  เปนตวัแทนมอบเงินใหกับ รองศาสตราจารยเกรียงไกร
กิจเจริญ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย  นอกจากนี้ยังไดมอบพัดลมตั้ง
พืน้ขนาดใหญ จำนวน  2  ตวั  และลกูฟตุบอล บาสเกต็บอล วอลเลยบอล
และแชรบอล รวมจำนวน 8 ลกู ใหกบันองๆ นกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย

นางสาววิรยา สารจันทร  ตัวแทนศิษยเกา กลาววา  "พี่ๆ ทุกคนดีใจที่ไดเห็นนองๆ  เทคนิคการแพทยและกายภาพบำบัดทุกคนอยูที่คณะเทคนิค
การแพทยดวยความรักและอบอุน มีความเพียรพยายามและกำลังจะกาวสูความสำเร็จในอนาคตอันใกลนี้  อยากใหนองๆ ภาคภูมิใจในคณะเทคนิค
การแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกนของเราวาเรากเ็ปนทีห่นึง่  ไมเปนรองใครคะ"  ในโอกาสนี ้คณะเทคนคิการแพทยขอขอบคณุมายงัศษิยเการนุที ่ 27
ทกุทานทีส่ละกำลงัทรพัยเพือ่นองๆ ในครัง้นี้

   
  

ขาว : ผชูวยศาสตราจารยนพมาศ เขม็ทองหลาง   ภาพ :  คณุสมศกัดิ ์สดุสาย  2 กมุภาพนัธ  2553

สำนักงานวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยชาวไทยไปตางประเทศสำหรับอาจารย
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป 2553   โดยผสูนใจสมคัรทนุดงักลาว สามารถดาวนโหลดขอมลูและใบสมคัร  ไดที ่http://kkuinter.kku.ac.th   หรอื
สอบถามขอมลูเพิม่เตมิ ไดที ่ คณุเนตรดาว  จำเรญิรศัม ี สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  อาคารศนูยวชิาการ  ชัน้ 3  โทรภายใน: 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 มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ประจำป 2552 โดยผสูนใจสมคัรทนุดงักลาว สามารถดาวนโหลดขอมลูและใบสมคัร หรอืสอบถามขอมลูเพิม่เตมิ ไดที ่  คณุเนตรดาว
จำเรญิรศัม ี สำนกังานวเิทศสมัพนัธ  อาคารศนูยวชิาการ  ชัน้ 3  โทรภายใน: 12040  โทรศพัท   0-4320-2059,  0-4320-2059  Email: netcha@kku.ac.th

โดยขอใหจดัสงใบสมคัร ไปยงัสำนกังานวเิทศสมัพนัธ  ภายในวนัที ่30 มนีาคม 2553 (งวดที1่) และวนัที ่30 กรกฎาคม 2553 (งวดที2่)

สาขาพยาธวิทิยาคลนิกิและการจดัการ (โครงการพเิศษ)  จำหนายใบสมคัรและรบัสมคัร ระหวางวนัที ่18 มกราคม - 31 มนีาคม 2553
ทีค่ณะเทคนคิการแพทย หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่0- 4334 -7482
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    คณะเทคนิคการแพทย
โดยกลุมภารกิจดานวิชาการ
ไดรวมออกบธูประชาสมัพนัธ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาใน
การจัดนิทรรศการตลาดนัด

หลกัสตูรอดุมศกึษาครัง้ที ่ 14  ระหวางวนัที ่  28-29  มกราคม  2553  ณ ศนูยประชมุเอนกประสงค
กาญจนาภเิษก  มหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่มสีถาบนัอดุมศกึษาตาง ๆ  ทัว่ประเทศไทยเขารวมนทิรรศการ
ดังกลาว โดยกลุมภารกิจดานวิชาการ นำทีมโดย ผศ.ดร.สาวิตรี  วันเพ็ญ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
สาขากายภาพบำบดั  เจาหนาทีก่ลมุภารกจิดานวชิาการ   และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไปใหความรู
แกนักเรียนและผูที่สนใจ  ประกอบดวยเจาหนาที่จำนวน  6  คน   คือ นางพิมพา โสภา นายมนัส
จนัทหาร  นายสมเจนต วงษชยัพฤกษ  นางสาวอรสิรา ภหูาด  นายธชัพนธ บวัคำทมุ และนายศภุกร
ขรรคแกว และนกัศกึษาจำนวน 9  คน  (2  สาขาวชิา) ประกอบดวย  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการแพทย
ไดแก นางสาววริยา สารจนัทร  นายสรายทุธ หยงสทิธิ ์  นางสาวโมลนิ วองวฒันากลุ  และนางสาว
ชตุมิา รตันวรรณ และสาขาวชิากายภาพบำบดั ไดแก นายโชคชิรนิ นาแขง็ฤทธิ ์  นายคณุาวฒุ วรรณจกัร
นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ  นางสาวเพชรรัตน แกวดวงดี และนางสาววรรณิศา คุมบาน หลักสูตร
ของคณะเทคนิคการแพทยไดรับความสนใจและซักถามจากนักเรียนและคณะครูที่มาเขารวมงาน
เปนจำนวนมาก

ศนูยวจิยัและพฒันาการตรวจวนิจิฉยัทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย (ศวป.) คณะเทคนคิการแพทย จดับรรยายพเิศษในหวัขอ "Establishing
the Cambridge Institute for Medical Research"  บรรยายโดย Prof. Jennefer M. Blackwell จาก Cambridge Institute for Medical Research
สหราชอาณาจกัร   ในวนัจนัทร ที ่15 กมุภาพนัธ 2553  เวลา 15:00-16:00 น. ณ หองประชมุสำนกังานคณบด ี ชัน้ 2 คณะเทคนคิการแพทย  มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ซึง่ไดรบัความสนใจจากคณาจารย และนกัศกึษาเปนจำนวนมาก

กลมุวจิยัปวดหลงั ปวดคอ และปวดขออืน่  ๆ นำโดย รศ. ดร. รงุทพิย
พนัธเุมธากลุ หวัหนากลมุวจิยัฯ พรอมดวย น.ส.จุฑารัตน อดิเรกอุดมรัตน
น.ส.เพชรรัตน แกวดวงด ีนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขากายภาพบำบดั
และ น.ส.อภญิญา ศรลีา ธรุการประจำกลมุวจิยัฯ ไดรบัเชญิไปรวมแสดง
นทิรรศการในงานดงักลาว  ซึง่งานในครัง้นีม้หาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยในเครือขายสถาบัน
อดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนและจงัหวดัหนองคายกำหนด

จดัการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ"การพฒันาชนบททีย่ัง่ยนื" ครัง้ที่
2 ในวนัที ่21 - 23 มกราคม 2553  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน วทิยาเขตหนองคาย
โดยไดรบัเกยีรตจิากทานผวูาราชการจงัหวดัหนองคายในการเปดงาน

ในการจัดงานครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมงานเปนจำนวนมากและทาง
กลมุวจิยัฯ ไดนำเสนอเกีย่วกบัอาการปวดหลงั ปวดคอและปวดขออืน่ๆ ใน
รางกาย พรอมทัง้แนะนำแนวทางแกไขปญหาดงักลาวซึง่พบวาเปนทีส่นใจ
อยางยิง่จากผทูีเ่ขาเยีย่มชมการจดันทิรรศการนี้
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หองประชุมพิสิฏฐ-
เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
จ.หนองคาย เขาเยีย่มชมคณะเทคนคิการแพทย โดย รศ. ดร. เกรยีงไกร กจิเจรญิ
คณบดคีณะเทคนคิการแพทยกลาวตอนรบั ในการนี ้รศ. ดร. นงนชุ เศรษฐเสถยีร
ใหขอมลูเกีย่วกบัคณะเทคนคิการแพทยรวมทัง้ขอมลูการรบัเขาศกึษา สวนขอมลู
เกีย่วกบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคนคิการแพทยและสาขาวชิากายภาพ
บำบัด มี รศ. พิพัฒน ศรีเบญจลักษณ และ ผศ. ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ เปนผู
ใหขอมลู ซึง่ไดรบัความสนใจ ซกัถาม จากคณะครแูละนกัเรยีนเปนอยางด ีคณะฯ
ขอขอบคณุเจาหนาทีท่กุฝายทีท่ำใหการตอนรบันีส้ำเรจ็ลลุวงไปดวยดี

เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ 2553 ทีผ่านมานัน้ ฝายวจิยั บณัฑติศกึษา และวเิทศสมัพนัธ ไดเรยีนเชญิอาจารย และบคุลากรทีม่คีวามสนใจในการทำวจิยั
มารวมพบปะ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง  "เงินสนับสนุน และสงเสริมการวิจัย" ณ หองประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย โดยไดรับ
เกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ดร. ชาญวทิย ลลีายวุฒัน เปนประธานในงานดงักลาว

ดวยมหาวิทยลัยขอนแกน ไดดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผูเขารับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน" ประจำป 2553
เรียบรอยแลว ซึ่งบุคลากรคณะที่ไดรับรางวัล คือ

1. รศ.เกษแกว เพยีรทวชียั รางวลั
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอน

ดานการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม

2. อ.ปวณีา หริญัตระกลู รางวลั
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอน

ดานการพัฒนานักศึกษา ระดับดีเดน

3. รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ รางวัล
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอน

ดานการใหบริการวิชาการ ระดับดีเดน
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ผศ. ดร. วริชั  วงศภนินัทวฒันา  บรรยายในหวัขอ "การเขยีนสมคัรงาน"
เมือ่วนัที ่17  และวนัที ่19 กมุภาพนัธ 2553 ทีผ่าน คณะเทคนคิการแพทย โดยฝายพฒันานกัศกึษาฯ

ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ชั้นป 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นป 4
โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ไดกลาวเปดงานและฝากขอคิดถึงศิษย
ที่จะสำเร็จการศึกษา  และกิจกรรมครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัช
วงศภินันทวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งใหเกียรติมาบรรยายในหัวขอ "การเขียนสมัครงาน"  จากนั้นคณาจารยไดรวมมอบเกียรติบัตรใหกับ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามเกณฑ และมอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับ
ขวัญใจเพื่อน (นายธนารัตน เรืองสาย  นายสราวุธ บรรบุผา  นายฉัตรชัย ภูมาก และนางสาววาสนา
จำนงการ)  มอบรางวลัเลอืดสนี้ำเงนิแกนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ   (นายศรณัย แสนศริพินัธ) และในโอกาส
เดียวกันนี้กอนที่นักศึกษาจะแยกยายออกจากสถาบันที่ไดมอบความรัก ความอบอุนและประสาทวิชา
ความรมูาตลอด  4 ป  นกัศกึษาไดรวมใจจดักจิกรรมมทุติาคณาจารย ซึง่ประกอบไปดวยการแสดงความรสูกึ
จากใจศษิย   การนำดอกไมกราบขอขมาอาจารยรวมทัง้เสยีงเพลงพระคณุทีส่ามทีศ่ษิยพรอมใจรองเพือ่บชูาคณุครบูาอาจารย บรรยากาศแหงความประทบัใจ
ในวนันัน้ยงัอยใูนความทรงจำของคณาจารยและนกัศกึษาทกุคน


