
   
  

           เมือ่วนัที ่ 17  และวนัที ่ 19 กมุภาพนัธ 2553 ทีผ่านมา คณะเทคนคิการแพทย โดยฝายพฒันานกัศกึษาฯ ไดจดักจิกรรม
ปจฉมินเิทศสำหรบันกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบำบดั ชัน้ปที ่4 และสาขาวชิาเทคนคิการแพทย ชัน้ปที ่4  โดยม ี  รศ.ดร.เกรยีงไกร
กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย กลาวเปดงานและฝากขอคิดถึงศิษยที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ และไดรับ
ความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัช วงศภินันทวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเกยีรตมิาบรรยายในหวัขอ "การเขยีนสมคัรงาน"  จากนัน้คณาจารยไดรวมมอบเกยีรตบิตัรใหกบันกัศกึษา
ที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามเกณฑ และมอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับขวัญใจเพื่อน ไดแก นายธนารัตน
เรืองสาย  นายสราวุธ บรรบุผา, นายฉัตรชัย ภูมาก  และนางสาววาสนา จำนงการ มอบรางวัลเลือดสีน้ำเงินแกนักศึกษาที่มี
ความสามารถ ไดแก นายศรณัย แสนศริพินัธ และในโอกาสเดยีวกนันีน้กัศกึษาไดรวมใจจดักจิกรรมมทุติาคณาจารย ซึง่ประกอบไปดวย
การแสดงความรูสึกจากใจศิษย การนำดอกไมกราบขอขมาอาจารยรวมทั้งเสียงเพลงพระคุณที่สามที่ศิษยพรอมใจรองเพื่อบูชา
คณุครบูาอาจารย เพือ่ขอบคณุและระลกึคณาจารย และสถาบนัทีไ่ดมอบ ความรกั ความอบอนุและประสาทวชิาความรมูาตลอด 4 ป
บรรยากาศแหงความประทบัใจในวนันัน้ยงัอยใูนความทรงจำของคณาจารยและนกัศกึษาทกุคน

ผศ. ดร. วริชั  วงศภนินัทวฒันา
บรรยายในหัวขอ "การเขียนสมัครงาน"
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พี่ นอง เพื่อนพองวิชาชีพ กับบรรยายการสบายๆ ภายใตรมเงาคณะเทคนิคการแพทย มข. เมื่อวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2533 ที่ผานมา
นกัศกึษาเทคนคิการแพทยโครงการพเิศษ ชัน้ปที ่2 ไดมโีอกาส พบปะและแขงกฬีากบันกัศกึษาเทคนคิการแพทยโครงการพเิศษ ชัน้ปที ่4 ซึง่กำลงั
จะสำเรจ็การศกึษา  โดยในชวงเยน็ไดจดัการแขงขนักฬีาแชรบอลและบาสเกต็บอล ณ บรเิวณสนามบาสเกต็บอล คณะเทคนคิการแพทย เพือ่เปนการ
เชือ่มสมัพนัธและผอนคลายความเครยีด ผลการแขงขนัปรากฏวาทัง้สองชัน้ปเสมอกนั  หลงัเสรจ็การแขงขนั นกัศกึษาทัง้หมดรวมกนัทีร่านราชาวดี
บรรยากาศเตม็ไปดวยความสนกุสนาน มกีารพดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ตางๆ เกีย่วกบัการเรยีนและการทำงานระหวางนกัศกึษา 2 ชัน้ป ซึง่มี
สวนในการกระตุนใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความมุงมั่นในการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข
ครปูระจำชัน้ ปที ่ 4  เขารวมกจิกรรมตลอดโครงการ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ณ ลาน
ขางอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจดังานวนันกักจิกรรม ครัง้ที ่12 และงานขอบ
คุณคณะนักกีฬาและเจาหนาที่ ในการเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครัง้ที ่37 โดยม ีผศ. ลขิติ  อมาตยคง รองอธกิาร
บดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธาน  เปนที่
ภาคภูมิใจแกคณะเทคนิคการแพทยอยางยิ่งที่
ผศ.ดร. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตรี
ปะการะสงัข  อาจารยกลมุวชิาจลุชวีวทิยาคลนิกิ
สายวชิาเทคนคิการแพทย  คณะเทคนคิการแพทยทีป่รกึษาชมรมเซปกตะกรอ มหาวทิยาลยัขอนแกน  ไดรบัเสือ้สามารถในฐานะทีป่รกึษาชมรมกฬีาดเีดน
และชมรมเซปกตะกรอ ยังไดรับรางวัลชมรมกีฬาดีเดนอีกดวย  ผศ. ดร. ไมตรี กลาววา "ผมรูสึกดีใจที่มหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในรูปแบบของกีฬา อยากเชิญชวนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน ไดออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
จิต สุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ อันจะนำไปสูการพัฒนาไมวาจะเปนการเรียน การงาน และองคกรตอไป"  ในโอกาสนี้คณะเทคนิคการแพทย
ขอชืน่ชมและแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร.ไมตร ี ปะการะสงัข  ทีไ่ดรบัรางวลัดงักลาว

สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดัใหมกีารจดัทบทวนความรแูก
นักศึกษา เพื่อเปนการทบทวนความรูใหกับนักศึกษา
กายภาพบำบดั ชัน้ปที ่ 4 ในการสอบเพือ่ขึน้ทะเบยีนเปน
ผูถือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ระหวางวนัที ่2-5 มนีาคม 2553  และทดลองสอบวนัเสาร
ที ่6 มนีาคม 2553 ณ หองบรรยาย 3 อาคาร 2 คณะเทคนคิ
การแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน
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เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่18 มนีาคม 2553 เวลา 13.00 น. ทีผ่านมา ศนูยวชิาการ T-REX ขอนแกน ไดนำนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 ประมาณ
200 คน เขาเยีย่มชมคณะเทคนคิการแพทย โดยม ีผชูวยศาสตราจารยนพมาศ เขม็ทองหลาง ผชูวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรม และศลิปวฒันธรรม
ผชูวยศาสตราจารยสภุาภรณ ผดงุกจิ พรอมดวยเจาหนาทีฝ่ายวชิาการ เจาหนาทีส่ายสนบุสนนุ และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้สาขาวชิาเทคนคิการแพทย
และสาขาวชิากายภาพบำบดัใหการตอนรบั ณ ลานเอนกประสงค ชัน้ 1 และหองปฏบิตักิารกายภาพบำบดั 4  คณะเทคนคิการแพทย โดยการเขาเยีย่มชมใน
ครัง้นีน้องๆ ใหความสนใจหลกัสตูรทัง้สองสาขาวชิาเปนอยางมาก

เมือ่วนัที ่5-6 มนีาคม 2553 ผบูรหิารคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ประกอบดวย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบด ีรศ.ดร.นงนชุ
เศรษฐเสถียร รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง ผูชวย
คณบดฝีายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม พรอมดวย รศ.ยพุา
เอื้อวิจิตรอรุณ กรรมการสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไดเขารวมประชุม
สภาคณบดีสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยและทีมบริหารซึ่งมี
การประชุมหัวขอ "การจัดทำแนวทางปฏิบัติการบูรณาการบุหรี่และ
สารเสพติดในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อชุมชน"  ณ โรงแรมศาลายา
พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมดังกลาว ศาสตราจารย
นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ ไดบรรยายเรื่อง "บทบาทสถาบัน
การศึกษาเทคนิคการแพทยในการสรางสังคมปลอดบุหรี่และสารเสพติด"

และมกีารแลกเปลีย่นประสบการณเกีย่วกบัการรณรงคตอตานบหุรีแ่ละสารเสพตดิทีใ่นแตละสถาบนัไดดำเนนิการอยใูนปจจบุนั ระดมความเหน็เพือ่สราง
แนวคดิและองคประกอบกลางของการดำเนนิงานเกีย่วกบับหุรีท่ัง้ในดานหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ดานการวจิยั ดานกจิกรรมนกัศกึษาและรปูแบบ
ของการบรูณาการรวมของวชิาชพี รวมทัง้แนวปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรมในการนำกลบัไปปรบัประยกุตตามแตละมหาวทิยาลยัตอไป

จากซาย: ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง  ศาสตราจารย ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล (ประธานสภา
คณบดีสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยฯ)  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
และ รศ.ดร.นงนชุ เศรษฐเสถยีร

เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ ฝายวิชาการไดจัดโครงการ
จากพีถ่งึนอง : เตรยีมตวัอยางไรจงึจะสอบใบประกอบวชิาชพีผาน ใหกบันกัศกึษาสาชาวชิาเทคนคิการแพทยชัน้ปที ่ 3 เมือ่
วนัที ่26 กมุภาพนัธ 2553 ณ หองประชมุพสิฎิฐ-เนตรเฉลยีว สณัฑพทิกัษ เวลา 14.00-15.00 น. โดยมนีางสาววาสนา  จำนงการ
นางสาวปณฑารีย  มีมาก และนายฉัตรชัย  ภูมาก เปนตัวแทนรุนพี่สาขาวิชาเทคนิคการแพทยชั้นปที่4 ในการใหขอมูล

และคำแนะนำตางๆ ทีเ่ปนประโยชนแกนองๆ ป 3 ทีเ่ขารวมโครงการทัง้หมดจำนวน
79 คน ซึง่โครงการครัง้นี ้นกัศกึษาทีเ่ขารวมกจิกรรมประเมนิวามปีระโยชนมาก ทำให
มีการตื่นตัวในการเตรียมตัวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ และอยากใหจัดทุกๆ ป
โดยยินดีที่จะทำหนาที่เปนรุนพี่ในการใหขอมูลนองในปตอไป
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ในระหวางวนัที ่24 กมุภาพนัธ - 4  มนีาคม 2553  คณาจารยสายวชิากายภาพบำบดั คณะเทคนคิการแพทย แลกเปลีย่นดงูาน ณ ประเทศญีป่นุ โดยมี
ผศ. ดร. พรรณ ี ปงสวุรรณ ผศ.พศิมยั  มะลลิา อาจารยวรวรรณ  คำฤๅชา และอาจารยอคัราน ี ทมินิกลุ ไดรวมแลกเปลีย่นดานการเรยีนการสอน การวจิยั
การบรกิารวชิาการชมุชนและพฒันานกัศกึษากบัสถาบนัตางๆ  ดงันี ้ 1. Shuto Iko (medical school in Tokyo) 2. Uekusagakuen University  3. Chiba
Rehabilitation Center 4. Ibaraki Prefectural University of Health Sciences  ในการนีม้กีารวางแผนการทำวจิยัรวม การแลกเปลีย่นฝกอบรมทางวชิาการ
การแลกเปลีย่นนกัศกึษา ฯลฯ ในอนาคต นบัเปนสวนสำคญัในการเตรยีมบคุลากรและนกัศกึษาของคณะสคูวามเปนสากลในระดบันานาชาตไิป

วนัพฤหสับดทีี ่11 มนีาคม 2553 ทีผ่านมา คณาจารยสายวชิากายภาพบำบดั คณะเทคนคิการแพทย โดย ผศ. ดร. พรรณ ี ปงสวุรรณ และ ผศ.พศิมยั
มะลลิาไดดำเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิณ โรงเรยีนศรสีงัวาลขอนแกน โดยมี ศ.เกยีรตคิณุ ดร. สมุนต  สกลไชย อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ขอนแกน ใหเกียรติเปนประธานในการเปดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพในเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย
ขอนแกน กจิกรรมนีไ้ดรบัความรวมมอืเปนอยางดจีากผปูกครอง บคุลากรครแูละผดูแูลเดก็พกิารในโรงเรยีนศรสีงัวาลยขอนแกน โดยมผีรูวมกจิกรรม
มากกวา 50 คน  กจิกรรมนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก สำนกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรมิหาวทิยาลลยัขอนแกน

ในระหวางวันที่ 16-18 มีนาคม 2553  ที่ผานมานั้น ทางคณะเทคนิคกาแรพทย
ไดตอนรับอาคัรตุกะจากประเทศญี่ปุน 2 ทาน คือ Prof. Dr. Norio Akaike และ
Dr. Min-chul Shin จาก Kumamoto Health Sciences University  ประเทศญีป่นุ  ในการ
นี ้Prof. Dr. Norio Akaike ไดใหเกยีรตบิรรยายในหวัขอเรือ่ง "Modulation of Muscle
and CNS Activities by Botulinum toxin" และ รศ.ดร. วิชัย  อึงพินิจพงศ ไดให
เกียรติบรรยายในเรื่อง " Thai massage and related research activities" วึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางยิ่ง  อนึ่งในการนี้ไดรับเกียรติจาก รศ. ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณบดคีณะเทคนคิการแพทย กลาวตอนรบัคณะอาคนัตกุะทีม่าเยอืน


