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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ได้จัดต้ังขึ้นตามโครงการจัดต้ังศูนย์แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ.2520-2524) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่95 ตอนที่ 72 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบําบัด 
และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบําบัด รักษา และให้
คํ า แนะนํ าท า ง ด้ านกายภาพบํ า บั ด  สํ า ห รั บ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัยปัญหา 
ตลอดจนการผลิตตําราในด้านการ ตรวจชันสูตรโรค
ทางห้องปฏิบัติการและด้านกายภาพบําบัด 
4. เพื่ อ เป็นศูนย์กลางการติด ต่อประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี  ต่างๆ กับ
สถาบันทางการแพทย์อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5. เพื่อ เป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพ 
ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจชันสูตรโรค
ทางห้องปฏิบัติการ และการให้บริการกายภาพบําบัด 
ให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือในด้านดังกล่าว
แก่สถานพยาบาล  สํ านักงานแพทย์ อ่ืนๆและ
สาธ า รณสุ ข  โ ดย เ ฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง ใ นภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาคาร
ปฏิบัติงานประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้
สอยรวม 25,404 ตารางเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด ก่อสร้างปี พ.ศ. 2532 

อาคาร 2 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2542 

อาคาร 1 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527 

ประวัติ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ช้ันนําและ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชียทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” 
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขของชุมชนและสังคม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้
สืบต่อไป 

พันธกิจ  (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการให้การศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้เกิดปัญญา ความรู้ และมีจริยธรรมที่ดี ในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ทํา
หน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ 
และการบําบัดผู้ป่วยทางด้านกายภาพบําบัด ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
ชาติมีสุขภาพดี และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ ทําหน้าที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไปเพ่ือให้การบรรลุพันธกิจหลัก คณะได้วางแนวทางการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และนํามาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารการศึกษา 

2. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด 
บัณฑิตศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้องตรง
ตามความต้องการของชาติอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิจัย มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ก่อประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหา
ชุมชน ได้แก่ สร้างและพัฒนานักวิจัย เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สนับสนุนการวิจัย
แบบสหสาขาและบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น   

1) องค์ความรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

2) ปัญหาโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เมลิออยโดสิส มะเร็งท่อน้ําดี โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุข 

3) ปัญหาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะสรีระของร่างกาย 
4) ปัญหาการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและการแพทย์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถผลิตได้

เองในประเทศ 
5) ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดี ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องตาม

หลักวิชาการและเผยแพร่ให้ประชาชนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนวดแผนไทย เป็น
ต้น 

4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เทคโนโลยีสู่ชุมชน การพัฒนาสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดอย่างเป็นระบบและได้
มาตรฐาน 

5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นความเสมอภาค มีส่วนร่วม
ธรรมาภิบาล อาทิเช่น การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
ทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การหารายได้เพื่อพึ่งตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ การงบประมาณและการเงินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การประกันคุณภาพ
และการประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น 

6. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยปัจจุบัน มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีวิทยา ปัญญา จริยธรรม คุณธรรม 
ระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มุ่งอนุรักษ์และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า การร่วมยกมาตรฐานและการคุ้มครองวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบําบัด 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์  
 “มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (Ready to Work)” ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของการสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
เอกลักษณ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
 “เป็นเลิศด้านการวิจัย” ตัวช้ีวัดคือ Paper per Faculty Member 
 
พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย ์

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ตามที่ปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 36 ปีซึ่งคณะได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยสังเขปดังนี้ 

พ.ศ. 2521 จัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย ์
พ.ศ. 2522 รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2523 รับโอนโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร 1 ปีจากคณะแพทยศาสตร ์
พ.ศ. 2525 รับการสนับสนนุเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มาต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะแพทยศาสตร์เป็นอาคาร

ช่ัวคราว 
พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัดเป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2527 ย้ายสํานักงานคณบดีมาที่อาคาร1 
พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร1 ปี 
พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสตูรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ 
พ.ศ. 2531 เปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร2 ปี 
พ.ศ. 2532 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2535 ปรับปรุงหลักสตูรปริญญาตรกีายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2538 จัดต้ังสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 
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พ.ศ. 2539 - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - รับอนุมัติงบประมาณผูกพันต้ังแต่ปีงบประมาณ 2539-2542  เป็นจํานวนเงิน 104,480,000 บาท

เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 
พ.ศ. 2540 - ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร  2  ปี 
 - เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการทางการแพทย์ 
พ.ศ. 2542 - ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - สร้างอาคาร 2 แล้วเสรจ็และย้ายเข้าใช้พ้ืนที่ 
พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิบัติการทางการแพทย์ 

เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
พ.ศ. 2544 - ปรับปรุงหลักสตูรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์และปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตรีกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2545 - เป็นแกนนําในการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ 

(หลักสูตรร่วม) 
 - จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) โดยมุ่ง 

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน 4 แนวทางหลักได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุม 
และป้องกันโรคธาลัสซีเมียโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งโครงการวิจัยและพัฒนา
ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

พ.ศ. 2546 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 

(โครงการพิเศษ) 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 
พ.ศ. 2549 - ปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดีเป็น 2 กลุ่มภารกิจ และยบุ 5 ภาควิชา เป็น 2 สายวิชา  

คือ สายวิชาเทคนิคการแพทย์และสายวิชากายภาพบําบัด 
พ.ศ.2550 - เริ่มใช้โปรแกรม e-Office เป็นเครื่องมือในระบบการบริหารงานภายในคณะ 
 - เริ่มใช้ระบบการประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA 
พ.ศ.2551 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita Health University  ประเทศญี่ปุ่น 
 - ขยายโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโครงการยกระดับ 

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เปน็ระดับปริญญาตร ี
 - ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆจํานวน  8  กลุ่มวิชา 

สายวิชากายภาพบําบัด ประกอบด้วย   
1) กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  
2) กลุ่มวิชาระบบประสาท  
3) กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต  
4) กลุ่มวิชากายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 
สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย  
1) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  
2) กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินกิ  
3) กลุ่มวิชาเคมีคลินิก  
4) กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต 

 - ปรับโครงสร้างการบริหารหลกัสูตรภายในคณะฯโดยแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ 
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 - เปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์
(หลักสูตรใหม ่2551) 

- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว.เพื่อพัฒนาให้เป็นวารสาร
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumamoto Health Science University ,ประเทศญี่ปุ่น 
 - เปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขากายภาพบําบัด (โครงการพิเศษ)หลักสูตรใหม ่ 2552 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 - ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง (กพร.) เป็นอันดับ 4 ของทุกคณะวิชา 
 - จัดทําการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา 
 - จัดต้ังกลุ่มวิจัย ปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ 
 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 วารสารไทยทีม่ีค่า 

Impact factor (TCI) 
พ.ศ.2553 - จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - ปรับปรุงหลักสตูรครบทุกหลกัสูตร ที่คณะฯเป็นเจ้าของหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
 - ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์เป็นแห่งแรก โดยการประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้เห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 - ปรับปรุงโปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทุกคณาจารย ์
 - ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบุคลากร 
 - เป็นคณะวิชาหนึ่งใน 14 คณะนําร่อง จัดทํารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellencd : EdPEx) 
 - จัดทําการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกกลุ่มวิชา 

 - ผลการประเมนิคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สายวิชาเทคนคิการแพทย์ ได้
ระดับคะแนนดีเยี่ยม 2 ตัวช้ีวัด  คือ Equivalent International Journal Publication/ 
discipline และ Journal  Impact  Factor/Discipline 

- ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการชุมชนในการขอรับ
รองคุณภาพ ISO 15189 

 - ขออนุมัติจัดต้ัง กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 วารสารไทยที่มคี่า Impact 
factor (TCI) และได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ WHO 
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พ.ศ. 2554 - เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 - มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ประธานหลักสูตร 

 - ใช้ระบบ AMS e-Office version ใหม ่

พ.ศ. 2555 - ศูนย์วิจัยและพฒันาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิค
การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบ ISO 15189: 2007 

 - สถานบริการสขุภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระบบ ISO 15189: 2007 

 - ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese University of Hong Kong (CUHK) มหาวิทยาลัยดีที่สุด
อันดับ 5 ของเอเชีย 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด เป็น 1 ใน 59 วารสารไทยทีไ่ด้รับการรับรองในกลุ่มที่ 
1 (ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้การรับรองไว้ 3 ปี) และถูกจัดให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ จาก 
สกว. โดยอัตโนมัติ ไปจนถึง ปี 2557 

 - ใช้โปรแกรม r-Workload ในการคิดภาระงานวิจัยของคณาจารย์ 

 - จัดทําโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ (AMS Publication Camp) 

พ.ศ. 2556 - ร่วมจัดต้ังคลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 - ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอีก 2 สถาบัน คือ Daegu Health College 
ประเทศเกาหลีใต้ และ Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ 

 - ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Physical Education, Gannan Normal 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 - คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประเภทคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - ศูนย์วิจัยและพฒันาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการวิจัย ประเภทศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2557 - จัดต้ังศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 - หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบําบัด ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190: 2003 

 - ลงนามหนังสือความตกลง (Letter of Agreement - LOA) กับ University of Medical 
Technology (Mandalay) และ University of Medical Technology (Yangon) 

 

 

 



รศ.อรุณรัฐ  ร
รองคณบดฝี่า

รศ.ดร.วิชัย  
ผู้ช่วยคณบ

บัณฑิตศึกษาแล

ระบ

รม่พฤกษ ์
ยบรหิาร 

 อึงพนิิจพงศ ์
บดฝี่ายวจิัย 
ละวิเทศสัมพันธ ์

นางอมร 

หวัหน้ากลุม่ภ

บบการบ

รศ. ดร.พัชรี  เจี
รองคณบดฝี่าย

บัณฑิตศึกษาแล
สัมพันธ ์

 

ผศ.ลิ่ม
ผู้ช่วยคณ

 
 กลูประสทิธิ 
ภารกิจด้านบริหา

บริหารจัดก

ผูบ้

รศ.ดร

ยรนัยกูร 
ยวิจยั 
ะวิเทศ
 

รศ.ด
รอ

ทอง พรหมดี 
ณบดฝี่ายวชิาการ 

นาง
เลขานุการป

าร 

การที่ดี 

รายง

บริหารปัจจบุ

ร.เกรียงไกร  กจิ
คณบด ี

ร.โชติชนะ วิไลลั
องคณบดฝี่ายวิชา

 
ผศ.

ผู้ช่วยคณ

งอาภรณ์ เอี่ยมนิ
ประจําคณะเทคนิ

งานประจําปี 2557

บนั 

จเจริญ 

ลักขณา 
าการ 

รศ.ดร.
รองคณ

ป

ดร.ไมตรี ปะการ
ณบดฝี่ายแผน แล

คุณภาพ 

 
รัตน ์
นิคการแพทย ์

หวัห

7 คณะเทคนิคการ

.รุ้งทิพย์ พันธุเมธ
ณบดฝี่ายแผน แล
ประกันคุณภาพ 

ระสังข ์
ละประกัน ผ

นายดําริ กลูปร

หน้ากลุม่ภารกิจด้

รแพทย์ มหาวิทยา

ธากลุ 
ละ
 

ผศ.พิ
รองคณ

นักศึกษ
ศิล

ผศ.ดร.อรณุ
ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
จริยธรรม และศิ

 
ระสิทธิ 
ด้านวิชาการ 

7 

าลัยขอนแก่น 

พศิมัย มะลิลา 
ณบดฝี่ายพฒันา
ษา จริยธรรม และ
ปวัฒนธรรม 

ณน ี สงักา 
พัฒนานักศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ะ
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ
        หมายถึง  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา 
        หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 
     
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนคิการแพทย ์

สายวิชา/กลุ่มวิชา 

สายวิชาเทคนคิ สายวิชากายภาพบําบัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

หน่วยงาน/ศูนย์/สถาน  
(องค์กรในกาํกับ) 

สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบําบัด 

-โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน 

-โครงงานอุปกรณ์การแพทย์
และน้ํายาสําเร็จรูป 

-โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย 

-โครงงานบริการ
กายภาพบําบัดและพัฒนา
สุขภาพ 

 กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 

 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
คลินิก 

 กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก 

 กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกและเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต 

 กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก 

 กลุ่มวิชากายภาพบําบัด

แบบบูรณาการ 

 กลุ่มวิชาระบบประสาท 

 กลุ่มวิชาระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 

ศูนย์วิจัย ปวดหลัง ปวด
คอ ปวดข้ออื่นๆ และ
สมรรถนะของมนุษย์ 

มข. 

สํานักงานคณบด ี

 กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสรา้งการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
 

  

   

   

    

 

  

 
 
 
  

ผู้อํานวยการ 
ศวป. 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหน้าสายวิชาเทคนิค
การแพทย์/

กายภาพบําบัด 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้จัดการสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบําบัด 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ ์

คณะกรรมการ 
ระบบ

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
จัดการหลักสูตร 

ผู้ประสานรายวิชา 

หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ประจําคณะ 

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
พัฒนา

นักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

คณะกรรมการ
จัดทําวารสาร

เทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

เลขานุการประจําคณะ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะเทคนคิการแพทย ์
คณบด ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ์ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
แผนและประกันคุณภาพ 

คณะ 
กรรมการ
วางแผน

และพัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

คณะ 
กรรมการ
ประกัน 
คุณภาพ 
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบําบัด 
 

ศูนย์วิจัย ปวด
หลัง ปวดคอ 
ปวดข้ออื่นๆ 

และสมรรถนะ
ของมนษย์ มข. 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จําแนกเป็น  
 งบประมาณแผ่นดิน  5,7331,00.00  บาท 
 งบประมาณเงินรายได ้  23,110,044.85 บาท 
  รวม   28,843,144.85 บาท 

 

 
 

งบประมาณในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 –2557 
ปีงบประมาณ งบดําเนินการ คิดเป็น งบลงทุน คิดเป็น เงินเดือน คิดเป็น 

2555 2,439,900.00 3.85% 1,230,000.00 1.94% 59,730,751.41 94.24% 
2556 5,109,400.00 7.94% - - 63,068,046.28 92.51% 
2557 3,598,600.00 4.93% 2,134,500.00 2.93% 67,921984.67 92.14% 

 
ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณเงินรายได้ต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557  

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
2555 21,800,115.64 19,638,259.72 
2556 23,155,745.31 17,499,621.84 
2557 23,110,044.85 18,375,068.06 

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2557 



บุคลากร
จํานวนอ

 

 

จํานวนอ

ร 
อาจารย์ทั้งหม

อาจารย์ทั้งหม

มด จําแนกตา

มด จําแนกตา

ามตําแหน่งวิช

ามคุณวฒุิ 

รายง

ชาการ 

งานประจําปี 2557

  

7 คณะเทคนิคการรแพทย์ มหาวิทยา

11 

าลัยขอนแก่น 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 3 จํานวนอาจารยท์ั้งหมด จําแนกตามตําแหนง่วิชาการ คุณวุฒิ 

สายวิชา/กลุ่มวิชา 
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท รวม 
กายภาพบําบัด   9 11 6 26 22 4 26 

กล้ามเนื้อและกระดูก  3 4  7 6 1 7 

กายภาพบําบัดแบบบูรณาการ  1 2 2 5 4 1 5 

ระบบประสาท  3 3 1 7 6 1 7 

หายใจและไหลเวียนโลหิต  2 2 3 7 6 1 7 

เทคนิคการแพทย์ 1 24 18 8 51 37 14 51 

เคมีคลินิก 1 5 4  10 7 3 10 

จุลทรรศน์คลินิก  8 6 1 15 10 5 15 

ชีววิทยาคลินิก  5 4 1 10 9 1 10 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวช
ศาสตร์การบริการโลหิต 

 6 4 1 11 6 5 11 

อาจารย์กลุ่มบัณฑิตศึกษา    5 5 5  5 

ผลรวมทั้งหมด 1 33 29 14 77 59 18 77 

ข้อมูล 30 กันยายน 2557 

ตารางที่ 4 จํานวนบคุลากรทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงานและสายงาน 
หน่วยงาน/สายวิชา อาจารย์ สายสนับสนุน 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

รวม ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

สํานักงานคณบด ี - - - 14 7 2 3 10 36 

กายภาพบําบัด 21 6 26 2 2 - 1 2 7 

เคมีคลินิก 10 - 10 1 2 - 1 - 4 

จุลชีววิทยาคลินิก 9 1 10 2 1 - 1 - 4 

จุลทรรศน์คลินิก 15 - 15 1 1 1 1 - 4 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและ
เวชศาสตร์การบริการ
โลหิต 

11 - 11 2 1 - 1 - 4 

อาจารย์กลุ่มบัณฑิตศึกษา - 5 5 - - - - - - 

รวม 65 12 77 22 14 3 8 12 59 

ข้อมูล 30 กันยายน 2557 
 

 

 

 



สรุปจํานว

สายวิชา/

กายภาพบ

กลุ่มวิช

กลุ่มวิช

กลุ่มวิช

กลุ่มวิช

เทคนิคกา

กลุ่มวิช

กลุ่มวิช

กลุ่มวิช

ภูมิคุม้

อาจาร

สายสนับส

 

 

ภาพกิจกร

วนการพัฒนาค

/สายงาน 

บําบัด 

ชาระบบกล้ามเ

ชากายภาพบําบ

ชาระบบประสา

ชาระบบหายใจ

ารแพทย์ 

ชาเคมีคลินิก 

ชาจุลชีววิทยาค

ชาจุลทรรศน์คลิ

มกันวิทยาคลินกิ

รย์กลุ่มบัณฑิตศึ

สนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รรมการพัฒนาค

วามรู้และทักษ

เนื้อและกระดูก 

บัดแบบบูรณาก

าท 

จและไหลเวียนโ

คลินิก 

ลินิก 

กและเวชศาสตร์

ศึกษา 

ความรู้และทักษ

ษะทางวิชาการ 

 

าร 

ลหิต 

ร์การบริการโลหิ

ษะทางวิชาการ

รายง

 ปีงบประมาณ 

ปฏิบัติงา

26 

7 

5 

7 

7 

51 

10 

10 

15 

หิต 11 

5 

59 

 

 
ร 

งานประจําปี 2557

 2557  

านจริง ได้รั
และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 คณะเทคนิคการ

ับการพัฒนาคว
ะทักษะทางวิชา

26 

7 

5 

7 

7 

49 

9 

10 

14 

11 

5 

59 

รแพทย์ มหาวิทยา

วามรู้
าการ 

คิดเ

10

1

1

1

1

9

9

1

9

1

1

10

13 

าลัยขอนแก่น 

เป็นร้อยละ 

00.00% 

00.00% 

00.00% 

00.00% 

00.00% 

96.08% 

90.00% 

00.00% 

93.33% 

00.00% 

00.00% 

00.00% 



ผลงานร

โครงการ
นานาชา
โดย รอง
และอาจา
เกษตรศา
เครือข่าย
ครั้งที่ 25
 

ศูนย์วิจยั
มหาวิทย

ผล

างวลั/เชิดชเู

ร “เก็บเบี้ยใต้
าติ” ได้รางวลั
ศาสตราจารย์
ารย์สาวิตรี วง
าสตร์ มข. ใน
ยการจัดการค
5 ภายใต้หัวขอ้

ยและพัฒนาก
ยาลัยขอนแกน่

ลงานรางว

เกียรติอาจารย

ต้ถุนรา้นงานวิ
ล KM Innov
ย์พัชรี เจียรนยั
งศ์ต้ังถิ่นฐาน 
งาน “เสวนาส
วามรู้ระหว่าง
อ “KM Innov

การตรวจวินิจ
น ได้รบัรางวั

วัล/เชิดชู

ย์/ สายสนับส

วิจัยสู่
vation ระดับ
ยกูร  
 คณะ
สมาชิก
งมหาวิทยาลัย
vation”  

สงก
2 ปี

ขบ
มห
มั่น

จฉัยทางห้องป
วัลผลงานวิจยั

ชเกียรติ บุ

รายง

สนนุ 
ศนู
หอ้
รา
ตล

 

ดี 

ย 

กรานต์คณะเ
ปซี้อนประเภท

คณะเท
วนแห่ ประเภ

หาวิทยาลัยขอ
นยืน ประจําปี 

ปฏิบัติการทา
ยดีเด่น ในงาน

วันที
ลัสซีเมีย ศูน
ห้องปฏิบัติกา
ดีเด่น ได้แก่ 
hemoglobi
and hemog
รองศาสตราจ
Developme
prevention
diseases in
Mekong Su
แสนไชยสุรยิ

บคลากร น

งานประจําปี 2557

นย์วิจัยและพัฒ
องปฏิบัติการท
งวัลชนะเลศิ 
ลาดนัด UKM

 

เทคนคิการแพ
ทบุคลากรไมเ่
คนิคการแพท

ภทบุคลากรไม
นแก่น มหาสง
 2557"  

งการแพทย์ (
นประชุมสุดย
ที่ 31 กรกฎาค
ย์วิจัยและพฒั
ารทางการแพ
 ผลงานเรื่อง P
n analysis a
globinopath
จารย์กุลนภา 
ent of syste
n and contro
n northeaste
ub-region โด
ยาและคณะ 

นักศึกษา 

7 คณะเทคนิคการ

ฒนาการตรว
ทางการแพท
 การนาํเสนอ
 24 

พทย์ ม่วนซื่น
เกิน 100 คน 
ทย์ ได้รับรางวั
ม่เกิน 100 คน
งกรานต์ ข้าว

 
(ศวป.) คณะ
อด มหาวทิย
คม - 1 สิงหาค
ฒนาการตรวจวิ
พทย์ (ศวป.) ได
Proficiency 
and diagnos
hy common
 ฟู่เจริญ และค
em and netw
olof severe 
ern Thailand
ดย รองศาสตร

 ศิษย์เก่า 

รแพทย์ มหาวิทยา

วจวินิจฉัยทาง
ย์ (ศวป.) ได้
ผลงานวิจัย ใ

 

น ได้รับรางวลั
 
ัลชนะเลิศการ

น ในงาน “50 
เหนียว กลมเ

เทคนิคการแพ
ยาลัยวิจัยแหง่
คม 2557 กลุ่
วินิจฉัยทาง
ด้รับรางวัลผล
 testing prog
sis of thalas
n in Thailand
คณะ และผลง
work for 
 thalassemi
d and Great
ราจารย์ ดร.กน

 
14 

าลัยขอนแก่น 

ง
้รับ

 ในงาน

ลชนะเลศิ 

รประกวด
 ปี 
กลียม 

พทย ์
งชาต ิ
มวิจัยธา

ลงานวิจัย
gram of 
semia 
d โดย 
งานเรื่อง 

a 
ter 
นกวรรณ 



ผู้ได้รับรา

ผู

างวัลนักวิจัย
รางวัลนักวิ
รองศาสตรา

รางวัลน
ศาสตราจาร

รางวัลน
รองศาสตร

รางวัลน
ผู้ช่วยศาสตรา

ดีเด่น และนกั
วิจัยเกียรติคณุ
าจารย์สุพรรณ

นักวิจัยระดับ
รย์เต็มดวง ลิม้

นักวิจัยระดับ
ราจารย์ณัฐยา

 

นักวิจัยระดับ
าจารย์พรทิพย์

 

กวิจัยเกียรตคิ
ณสารสิน 
ณ ฟู่เจริญ 

 
บเงิน 
มไพบูลย์ 

 
บเงิน 
า แซ่อ้ึง 

 

บเงิน 
ย์ ป่ินละออ 

 

รายง

คุณสารสนิ ป

งานประจําปี 2557

ระจาํป ี2557
ราง

รองศาสตร

ราง
รองศาส

ราง
ผู้ช่วยศาสตร

7 คณะเทคนิคการ

7 
งวัลนักวิจัยระ
ราจารย์ชาญวิ

งวัลนักวิจัยระ
สตราจารย์พัชรี

งวัลนักวิจัยระ
าจารย์กาญจน

 

รแพทย์ มหาวิทยา

ะดับทอง 
วิทย์ ลลีายุวัฒ

 
ะดับเงิน 
รี เจียรนัยกูร 

 

ะดับเงิน 
นา เลิศมมีงค

 

15 

าลัยขอนแก่น 

ฒน์ 

 

ลชัย 



คณะเทค
เด่น อยู่ใ

งาน Rec
อาคารสริิ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนคิการแพท
ในระดบัดีเลศิ
รางวัลคณะที่

cognition Da
ริคุณากร 

 
 
 
 
 

ย์ ได้รบัรางวั
ศ 
มีผลการบรหิ

ay & QM-QA

ลัคณะที่มีผล

หารจัดการระบ
A Policy วันพ

 
รองศาสตรา
ดีเด่นของซปุ
วิจัยแห่งชา
 
 
 
 
 
 

รายง

ลการบรหิารจั

บบประเมินแล
พุธที่ 3 ธันวาค

าจารย์ กุลนภ
ปราคลัสเตอร์
ติ ครั้งที่ 3 ระ

งานประจําปี 2557

ัดการระบบป

ละประกันคุณ
คม พ.ศ. 2557

ภา ฟู่เจริญ แล
ร์ด้านสุขภาพ 
ะหว่างวันที่ 3

7 คณะเทคนิคการ

ประเมินและป

ภาพที่โดดเด่น
7 ณ ห้องประ

ละคณะ ได้รับ
 ในการประชุม
1 กรกฎาคม 

รแพทย์ มหาวิทยา

ประกันคุณภาพ

น อยู่ในระดับ
ะชุมสิริคุณากร

รางวัลผลงาน
มสุดยอดมหาวิ
– 1 สงิหาคม 

16 

าลัยขอนแก่น 

พที่โดด

บดีเลิศ ใน
ร 3 ช้ัน 2 

นวิจัย
วิทยาลัย
 2557 



ผลงานร

นักศึกษา
วันนักกิจ

1) นายส
ประเ

2) นางส
ดีเด่น

3) นางส
กิจกร

4) นางส
5) นายป

กิจกร

างวลั/เชิดชเู

าคณะเทคนิค
จกรรม มหาวิท

สุภกิจ แก้วสา
ภทนายกสโม
สาวศิรินทร์ญา
น 
สาวเบญจวรรณ
รรมดีเด่น 
สาวนิตยา ทันร
ประวิตร พระโ
รรมดีเด่น 

เกียรตนิักศึกษ
นางส
จากส

นางส
มูลนิธิ
สภาค
 
 
 
 
 

การแพทย์เข้
ทยาลัยขอนแก

รภูมิ นายกสโ
สรนักศึกษา 
า สทิธิรักษ ์อุป

ณ ขิ้งชัยภูมิ ป

รังกา อุปนาย
โคศรี ประธาน

ษา/ศิษย์เก่า 
สาวรัตนาภรณ
ภาสถาบันกา

าวสะคราญทิ
ธิเทคนิคการแพ
ณบดีสถาบันผ

ขา้รับมอบกิตติ
ก่น ประจําปีก

โมสรนักศกึษา
 
ปนายกภายนอ

ประธานฝ่ายวา

กภายใน สโม
นฝ่ายสาราณยี

รายง

 
ณ์ คุรุวงศ์ ราง
รศึกษากายภ

ทพิย์ ร่วมศรี 
พทย์ ศาสตรา
ผลิตบัณฑิตเท

ติบัตรนักศกึษ
การศึกษา 255

าคณะเทคนคิก

อก สโมสรนกั

างแผน สโมส

มสรนักศึกษาค
ยากร สโมสรน

งานประจําปี 2557

งวัลคุณธรรม จ
าพบําบัด แห่

 
 
 
 
 
 
 

รางวัลคุณธรร
าจารย์วีกูล วีร
ทคนิคการแพท

ษาที่ปฏิบัติกิจ
56 จํานวน 5 

การแพทย์ รา

กศึกษาคณะเท

รนักศึกษาคณ

คณะเทคนิคกา
นักศึกษาคณะ

7 คณะเทคนิคการ

 จริยธรรม ปร
งประเทศไทย

รม และจริยธร
รานุวัตต์ิ  
ทย์แห่งประเท

จกรรมเสริมหล
 รางวัล วันที ่

 
างวัลนักกิจกร

ทคนิคการแพท

ณะเทคนิคการ

ารแพทย์ รางว
ะเทคนิคการแ

รแพทย์ มหาวิทยา

ะจําปีการศึกษ
ย 

รรมดีเด่น  

ทศไทย 

ลักสูตรดเีด่น 
 7 กุมภาพันธ์

 
รมเสริมหลักส

ทย์ รางวัลนัก

รแพทย์ รางวลั

วัลนักกิจกรรม
พทย์ รางวัลนั

17 
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ษา 2556 

 ในงาน
ธ์ 2557 

สตูรดีเด่น 

กิจกรรม

ลนัก

มดีเด่น 
นัก



นายนัฐพ

 
 
 
 
 

พล ประกอบแแก้ว นักศึกษาปปริญญาเอก ส

รายง

 สาขาวิชาชีวเว
พัฒนากา
(ศวป.) คณ
นําเสนอผ
ธาลัสซีเมี
เครือข่าย
บริหารจดั
2556 โดย
มูลนิธิโรค
แพทยศา

นายนฤวั
ศาสตร์ ไ
Award” 
วิชาการ T
Techno
Hemato
เนเธอร์แล

 
น.ส.กษมา
ศาสตร์ได้รั
Travel Aw
วิชาการ T
Technolo
Hematol
เนเธอร์แล

 
 

งานประจําปี 2557

วชศาสตร์ กลุ่
ารตรวจวินิจฉัย
ณะเทคนิคกา
ผลงานวิจัยดีเด
ียแหง่ชาติ ครั้
การป้องกันแ
ดการ" ระหวา่
ย กรมอนามัย
คโลหติจางธาลั
สตร์ มหาวิทย

วัตร ภักดี นักศึ
ด้รับคดัเลือกใ
 จากการนําเส
The XXVIIth
logical Inno

ology (ISLH2
ลนด์ ระหว่าง

า วงษ์ประชุม
รับคัดเลือกให้ไ
ward”จากกา
The XXVIIth 
ogical Innov
ogy (ISLH20
นด์  ระหว่างว

7 คณะเทคนิคการ

มวิจัยธาลัสซีเ
ยทางห้องปฏบิ
รแพทย์ ได้รับ
ด่น ในการปร
รั้งที่ 19 ประจ
ละควบคุมโรค
างวันที่ 30 ตุล
ย กระทรวงสา
ลสัซีเมียแห่งป
ยาลัยเชียงใหม

 
ศึกษาปริญญา
ให้ได้รับรางวัล
สนอผลงานวจิั
h Internation
ovations in L
2014) ณ กรุง 
วันที ่15-17 พ

 

ม นักศกึษาปริ
้ได้รับรางวัล “
ารนําเสนอผลง
  Internation
vations in La
014) ณ กรุง H
วันที่ 15-17 พ

 
 

รแพทย์ มหาวิทยา

เมีย ศูนย์วิจยั
บัติการทางกา
บรางวัลจากก
ะชุมสัมมนาวิ
จําปี พ.ศ. 255
คธาลัสซีเมียเพื
ลาคม -  1 พฤ
าธารณสุขร่วม
ประเทศไทย แ
ม่ 

าเอก สาขาชวี
ล “Trainee T
จยัในการประช
nal Sympos
Laboratory 
 Hague ประ
พฤษภาคม พ

ริญญาเอก สาข
“Berend Ho
งานวิจัยในกา
nal Symposi
aboratory 
Hague ประเท
พฤษภาคม พ

18 

าลัยขอนแก่น 

และ
ารแพทย ์
าร
ชาการ
56 "ภาคี
พ่ือการ
ฤศจิกายน 
มกับ
และ คณะ

วเวช
 Travel 
ชุม
ium on 

เทศ
พ.ศ. 2557 

ขาชีวเวช
ouwen 
ารประชุม
ium on 

ทศ
.ศ. 2557 



 
 

ดร.ดาร
กลุ่มสาข
ในวันที่ 
 
 
 
 
 
ดร.ปรดี
กลุ่มสาข
ในวันที่ 
 
 
 
 
ดร.ดวง
กลุ่มสาข
ในวันที่ 
 
 
 
 
นายกฤ
กลุ่มสาข
ในวันที่ 
 
 
 
 
น.ส.เบ
กลุ่มสา
ในวันที่ 
 
 
 
 

ราวรรณ รินชั
ขาวิชาวิทยาศ
 28 มีนาคม 2

ดา ปราการกม
ขาวิชาวิทยาศ
 28 มีนาคม 2

งจันทร์ สุวรร
ขาวิชาวิทยาศ
 28 มีนาคม 2

ษดา สงิหะ ร
ขาวิชาวิทยาศ
 28 มีนาคม 2

ญจมาสริมรา
ขาวิชาวิทยาศ
 28 มีนาคม 2

รายง

ชยั รางวัลวิทย
ศาสตร์สุขภาพ
2557 

มานันท์ รางวั
ศาสตร์สุขภาพ
2557 

ณแสน รางวัล
ศาสตร์สุขภาพ
2557 

รางวัลวิทยานิพ
ศาสตร์สุขภาพ
2557 

าง รางวลั วิท
ศาสตร์สุขภาพ
2557 

งานประจําปี 2557

ยานิพนธ์ปริญญ
พประจําปี 255

วัลวิทยานิพนธ
พประจําปี 255

ลวิทยานิพนธ์
พประจําปี 255

พนธ์ปริญญาโ
พประจําปี 255

ยานิพนธ์ปรญิ
พประจําปี 25

7 คณะเทคนิคการ

ญาเอกระดับดี
56 จากบัณฑิ

ธ์ปริญญาเอกร
56 จากบัณฑิ

์ปริญญาเอกร
56 จากบัณฑิ

โทระดับดีเด่น
56 จากบัณฑิ

ญญาโทระดับดี
56 จากบัณฑิ

รแพทย์ มหาวิทยา

ดีเด่น          
ตวิทยาลัย    

ระดับดีเด่น   
ตวิทยาลัย    

ระดับดี        
ตวิทยาลัย    

น               
ตวิทยาลัย    

ดี               
ฑติวิทยาลัย    

19 
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ดร.ภัท
มหาวิท

ดร.ส

 
 
 
 
ดร.พชั

ดร.ชิดช
ห้องปฏิ
ศูนย์วิจัย
แพทย์ (
ประจําปี

 
 
 
 

รายง

ทรวีร์ สรอ้ยสัง
ทยาลัยขอนแก

สนอง สุขแสว

ชรี คุณค้าํชู ร

ชไม คิวเจริญ
บัติการวิจัย C
ัยและพฒันาก
(ศวป.) ได้รับร
ปี 2557 ของส

งานประจําปี 2557

ังวาลย์ รางวัล
ก่น ประจาํคณ

วง รางวัลศษิย

รางวัลศิษยเ์กา่

วงษ ์ศิษย์เกา่
Cellular and
การตรวจวินิจ
รางวัลรองชนะ
สมาคมโรคติด

7 คณะเทคนิคการ

ลศิษย์เก่าดีเด่
ณะ ประจําปี 

 
 
 
 

ย์เก่าแห่งความ
 

าแห่งความภา
 
 
 
 
 

าและนักวิจัยห
d Molecular 
ฉัยทางห้องปฏ
ะเลิศอันดับ 1
ดเชื้อแห่งประเ

 
 

รแพทย์ มหาวิทยา

น
2556 

มภาคภูมิใจ ปี

าคภูมิใจ ปี 25

หลังปริญญา 
 Immunolog
ฏิบัติการทางก
1 ในการประชุ
เทศไทย 
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ปี 2557 

557 

gy Unit 
การ
ชุมใหญ่
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักสูตรที่เปดิสอน 
ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 

16 หลักสูตร โดย 10 หลักสตูร เป็นหลักสตูรที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ โครงการปกติ/โครงการพิเศษ  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัดโครงการปกติ /โครงการพิเศษ 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารพยาธิคลินิกโครงการพิเศษ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  
7) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  
8) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (ปกติ) 
9) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาติ) 
10) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ส่วนอีก 6 หลกัสูตรเป็นหลักสูตรร่วม ซึ่งจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่างๆ ในศูนยวิ์ทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วย 

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ภาคปกติ/

โครงการพิเศษ  
3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปกติ  
5) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นานาชาติ 
6) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกฬีา ปกติ/โครงการ

พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา 
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าลัยขอนแก่น 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ระดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2556 (ภาคการศึกษาที่) 

รวม 
1 2 3 

ปริญญาตรี 
  
  
  

เทคนิคการแพทย์ (โครงการปกติ) - 66 - 66 

เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) - 45 1 46 

กายภาพบําบัด 1 55 - 56 

รวม 1 166 1 168 

ปริญญาโท 
  

  
  
  

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผน ก2) 4 2 - 6 

กายภาพบําบัด (แผน ก1) 2 1 - 3 

กายภาพบําบัด (แผน ก2) 3 5 - 8 

กายภาพบําบัด (แผน ก2 โครงการพิเศษ) 1 3 - 4 

กายภาพบําบัด (แผน ข) 1 - - 1 

พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 5 2 - 7 

รวม 16 13 - 29 

ปริญญาเอก 
  
  
  
 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (ปกติ) 1 2 - 3 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาต)ิ - 1 - 1 

รวม 1 3 - 4 

รวมนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 18 182 1 201 

 
การสอบใบประกอบวิชาชพี 
จํานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เข้าสอบ (คน) สอบผ่าน (คน) สอบผ่านร้อยละ 

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2556 ครั้งที่ 1    

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 65 56 86.15 

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2556 ครั้งที่ 2     

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  46 37 80.43 

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดประจําปี 2556 ครั้งที่ 1     

สาขาวิชากายภาพบําบัด 53 47 88.68 

รวม 164 140 85.36 
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รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 
สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน –ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

2555 11,204,000 9,682,733 20,886,733 
2556 14,500,500 15,273,037 29,773,537 
2557 12,126,977 24,486,775 36,613,752 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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การให้บริการของสถานบรกิารเทคนคิการแพทย์และกายภาพบาํบัด  คณะเทคนิคการแพทย ์
ประจําปีงบประมาณ 2556 – 2557 

ประเภทของการให้บริการ หน่วยนับ 
จํานวนการให้บริการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบําบัด 
คลินิกกายภาพบําบัดในเวลาราชการ    

การรักษาทางกายภาพบําบัด ราย 3,820 3,889 
การรักษานวดไทย ราย 6,620 6,461 

คลินิกกายภาพบําบัดนอกเวลาราชการ    
การรักษาทางกายภาพบําบัด ราย 7,820 8,667 
การรักษานวดไทย ราย 2,355 2,162 
การบริการด้านพัฒนาสุขภาพ ราย - - 

2. โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย    
น้ํายา  KKU – DCIP Test 640,000 610,000 
น้ํายา  KKU – OF Test 440,000 409,000 
น้ํายา  cleaning solution Test 27,720 20,580 

3. โครงงานอุปกรณ์การแพทย์และน้ํายาสําเร็จรูป   
1. น้ํายาสําเร็จรูป ชุด 30 30 

4. โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ราย   
1. ตรวจสุขภาพประจําปี ราย   

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ราย 1,458 1,231 
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ราย 1,291 418 

2. ตรวจ DNA ราย 
1,604 1,604 

3. ตรวจธาลัสซีเมีย ราย 
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

โครงการ / กิจกรรม 

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดีของ นศ. กายภาพบําบัด มข. 

เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและนานาชาติ 
 โครงการบริการวิชาการงานกีฬามาราธอนแห่งชาติ "ขอนแก่นมาราธอน" 

 โครงการวิทยุผ่านสื่อ 
 โครงการสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งสายวชิากายภาพบาํบดัศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 

9 โรงเรยีนศรสีงัวาลยแ์ละกรมการสตัวท์หารบก 

 โครงการประชุมวชิาการความรูท้นัสมยัทางเคมคีลนิิก 

 จัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
 - เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี 
 - BMSC 2nd   

บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน 

 กายภาพบําบัด มข. เพื่อชุมชน  (บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน) 

 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยทางกายภาพบําบัด 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Elastic taping for musculoskeletal disorders 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thai massage and complementary therapy 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ชุมชนต้นแบบ) 

 ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบําบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน (ผศ.พิศมัย) 

 มหกรรมประเมินและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง  (รศ.นงนุช) 
 การส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการ (การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน) เพื่อการดูแล

อาการปวดคอ บ่าไหล่ของชาวบ้านในชุมชนท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น อย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม (รศ.
รุ้งทิพย์) 

  การตรวจการทํางานของเอนไซน์อะเซทิลคอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร  (ผศ.จุรีรัตน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิจัย
โครงการ
ปัญญาท้
ไหล่ ให้แ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเทค
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โค

ยปวดหลัง ป
รบริการวิชา
ทอ้งถิ่น ร่วมกั
แก่ชาวบ้านอ

คนคิการแพท

รงการ กิจ

ปวดคอ และ
าการให้ความ
ับการแพทย์แ
ย่างยั่งยืนแล

ย์บริการวิชา

จกรรมสน

ปวดข้ออื่นๆ
มรู้ในกิจกรร
แผนปัจจุบัน)
ะเป็นรูปธรรม

การในพื้นทีต้่

นับสนุนพ

รายง

ๆ ร่วมกับศูน
ม การส่งเสริ
) พร้อมทั้งถ่า
ม ณ ชุมชนท่

ต้นแบบ ณ ตํา

พันธกิจด้า

งานประจําปี 2557

นย์บริการวิชา
ริมความรู้แบ
ายทอดผลงาน
ทา่กระเสริม อํ

าบลขามป้อม

้านการบริ

7 คณะเทคนิคการ

าการ มหาวิ
บบบูรณาการ
นวิจัยในการดู
อําเภอน้ําพอง

ม อําเภอพระยื

ริการวิชาก

รแพทย์ มหาวิทยา

ทยาลัยขอน
ร (การผสมผ
ดูแลอาการปว
 จังหวัดขอน

ยืน จังหวัดข

การของสั
35 

าลัยขอนแก่น 

นแก่น จัด
ผสานภูมิ
วดคอ บ่า 
นแก่น 

อนแก่น 

สังคม	



คณะเทค
ประจําปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายวิชา
ที่ 2 ตําบ

 

 

 

 

คนคิการแพท
ปการศกึษา 25

กายภาพบาํบ
บลทา่พระ อาํ

ย์ปิดโครงการ
556 

บัด คณะเทคนิ
าเภอเมอืง จงั

รทําความดีเพื

นคิการแพทย์
งหวัดขอนแก่น

รายง

พื่อ มข. รุ่นที่ 

ย์ร่วมบริการอ
น 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประจําปี 2557

 5 “มหัศจรร

อาชาบาํบัด ณ

7 คณะเทคนิคการ

รย์ปันของเลน่

ณ แผนกสัตวบ

รแพทย์ มหาวิทยา

นเพื่อน้อง”  

บาลและเกษ

36 

าลัยขอนแก่น 

 

ตรกรรม



กายภาพ
 

 

พบาํบดัสนามใในงานขอนแแก่นมาราธอน

รายง

นนานาชาติครั้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประจําปี 2557

รั้งที ่11 

7 คณะเทคนิคการรแพทย์ มหาวิทยา

37 

าลัยขอนแก่น 



38 

รายงานประจําปี 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาความรว่มมือกับนานาชาติของคณะที่ยังมีผลบังคับใช ้

 

 
 
 

ลําดับ ประเทศ ชื่อสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ว/ด/ป ที่ลงนาม 
MOU (ครั้งแรก) 

ว/ด/ป ที่ต่ออายุ 
(ครั้งล่าสุด-ถ้ามี) 

ว/ด/ป ที่หมดอาย ุ
(ถ้ามี) 

1 Australia Telethon Institute for Child Health 
Research University of Western 
Australia 

24/02/2553 - 24/02/2558 

2 Australia Faculty of Health & Biomedical 
Sciences 
University of South Australia 

04/08/2540 - - 

3 England London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, University of 
London 

27/04/2551 28/6/2556 28/6/2561 

4 Japan - Department of Immunology 
- Department of Bacterial 
Pathogenesis and Infection Control 
The National Institute of Infectious 
Diseases  

23/01/2552 21/9/2556 21/9/2561 

5 Japan Kumamoto Health Science University  01/04/2552 29/01/2556 29/01/2561 
6 China Institute of Acupuncture and 

Moxibustion,  
China academy of Chinese Medical 
Sciences 

22/02/2556 - 22/02/2561 

7 Malaysia University of Malaya 19/5/2556 - 19/5/2561 
Malaysia University Kebangsaan 
Vietnam Faculty of Medicine and Pharmacy, 

Danang University 
Hong Kong Chinese University of Hong Kong 

8 China Gannon Normal University, Faculty of 
Physical Education 

12/9/2556 - 12/9/2561 

9 South 
Korea 

Deagu Health College 2/8/2556 - - 

Japan Kumamoto Health Science University 
Philippine Centro Escolar University 

10 Myanmar University of Medical Technology, 
Mandalay 

10/9/2556 - 10/9/2561 

11 Myanmar University of Medical Technology, 
Yangon 

3/11/2556 - 3/11/2561 

ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
นางอาภรณ์   เอี่ยมนิรัตน์    เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

ผู้จัดทํา 
นางอาภรณ์   เอี่ยมนิรัตน์    เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 
นางสาวดรุณี  ชูคันหอม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
รวบรวม/วิเคราะห์/เรียบเรียง 
นางสาวดรุณี  ชูคันหอม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
สนับสนุนข้อมูลจาก 
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 




