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ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 

ประวัติ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ.2520-2524) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด 
และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบ าบัด รักษา และให้
ค า แนะน าทางด้ านกายภาพบ าบั ด  ส าหรั บ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัยปัญหา 
ตลอดจนการผลิตต าราในด้านการ ตรวจชันสูตรโรค
ทางหอ้งปฏิบัติการและด้านกายภาพบ าบัด 

4. เ พ่ื อ เป็ น ศู นย์ กล า งก ารติ ดต่ อประสาน งาน
แลกเปลี่ยนความรู้  และเทคโนโลยี  ต่างๆ กับ
สถาบันทางการแพทย์อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับ
ขีดความสามารถในการตรวจชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการกายภาพบ าบัด 
ให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือในด้านดังกล่าว
แก่สถานพยาบาล ส านักงานแพทย์ อ่ืนๆและ
สาธารณสุ ข  โ ดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาคารปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มี พ้ืนที่ ใช้สอยรวม 
25,404 ตารางเมตร  
 

 

 

 
 

 

อาคารปฏิบัตกิารกายภาพบ าบัด ก่อสร้างปี พ.ศ. 2532 

อาคาร 2 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2542 

อาคาร 1 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ชั้นน าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน และ 1 ใน 50 อันดับแรก

ของเอเชียทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขของชุมชนและสังคม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบ
ต่อไป 

พันธกิจ  (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการให้การศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้เกิดปัญญา ความรู้ และมีจริยธรรมที่ดี ในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด ท าหน้าที่
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการ
บ าบัดผู้ป่วยทางด้านกายภาพบ าบัด ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติมี
สุขภาพดี และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไป เพ่ือให้การบรรลุพันธกิจหลัก คณะได้วางแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และน ามาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารการศึกษา 

2. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด 
บัณฑิตศึกษา และสาขาอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของชาติอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิจัย มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ก่อประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิม  แก้ปัญหา
ชุมชน ได้แก่ สร้างและพัฒนานักวิจัย เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยแบบ สห
สาขาและบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น   

1) องค์ความรู้และประสบการณ์ที่จ า เป็นในการประกอบอาชีพเทคนิค การแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 

2) ปัญหาโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เมลิออยโดสิส มะเร็งท่อน้ าดี โรคหัวใจ และโรคอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุข 

3) ปัญหาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะสรีระของร่างกาย 
4) ปัญหาการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและการแพทย์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถผลิตได้เอง

ในประเทศ 
5) ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดี ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องตามหลัก

วิชาการและเผยแพร่ให้ประชาชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น 
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4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน การพัฒนาสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นความเสมอภาค มีส่วนร่วม ธรร
มาภิบาล อาทิเช่น การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากร
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การหารายได้เพ่ือพ่ึงตนเอง  การประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ การงบประมาณและการเงินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น 

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

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มุ่งอนุรักษ์และปลูกฝัง
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า การร่วมยกมาตรฐานและการคุ้มครองวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์  
 “มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (Ready to Work)” ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของการสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
เอกลักษณ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
 “เป็นเลิศด้านการวิจัย” ตัวชี้วัดคือ Paper per Faculty Member 
 
พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ตามที่ปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 34 ปี ซึ่งคณะได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2521 จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 
พ.ศ. 2522 รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2523 รับโอนโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี จากคณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2525 รับการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มาต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะแพทยศาสตร์เป็น

อาคารชั่วคราว (เล้าไก่) 
พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบ าบัด เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2527 ย้ายส านักงานคณบดีมาที่อาคาร 1 (ตึกเก่า) 
พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี 
พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ 
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พ.ศ. 2531 เปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 2 ปี 
พ.ศ. 2532 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบ าบัด 
พ.ศ. 2535 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบ าบัด 
พ.ศ. 2538 จัดตั้งสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 
พ.ศ. 2539 - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - รับอนุมัติงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539-2542  เป็นจ านวนเงิน 104,480,000 

บาท เพ่ือก่อสร้างอาคาร 2 (อาคารใหม)่ 
พ.ศ. 2540 - ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสูตร  2  ปี 
 - เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2542 - ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ   
 - สร้างอาคาร 2 แล้วเสร็จ  และย้ายเข้าใช้พื้นที่ 
พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนชื่อหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิบัติการทางการ

แพทย ์เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. 2544 - ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์  และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี

กายภาพบ าบัด 
พ.ศ. 2545 - เป็นแกนน าในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์     

(หลักสูตรร่วม)   
 - จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) โดยมุ่ง 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาใน 4 แนวทางหลัก 
พ.ศ. 2546 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก  

(โครงการพิเศษ) 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 
พ.ศ. 2549 - ปรับโครงสร้างส านักงานคณบดีเป็น 2 กลุ่มภารกิจ และยุบ 5 ภาควิชา เป็น 2 สายวิชา  

คือ สายวิชาเทคนิคการแพทย์และสายวิชากายภาพบ าบัด 
พ.ศ.2550 - เริ่มใช้โปรแกรม e-Office เป็นเครื่องมือในระบบการบริหารงานภายในคณะ 
 - เริ่มใช้ระบบการประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA 
พ.ศ.2551 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita Health University  , ประเทศญี่ปุ่น 
 - ขยายโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการยกระดับ 

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี 
 - ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ จ านวน  8  กลุม่วิชา 
 - ปรับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรภายในคณะฯโดยแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรต่างๆ 
 - เปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์   

(หลักสูตรใหม่ 2551) 
- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. เพ่ือพัฒนาให้เป็น

วารสารระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
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พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumamoto Health Science University ,ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 - เปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขากายภาพบ าบัด (โครงการพิเศษ) หลักสูตรใหม่  2552 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2552) 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ   

- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (กพร.) เป็นอันดับ 4 ของทุกคณะวิชา 
 - จัดท าการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา 
 - จัดตั้งกลุ่มวิจัย ปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ 
 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 วารสารไทยที่มีค่า 

Impact factor (TCI) 
พ.ศ.2553 - จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553) ตามเกณฑ์ TQF 
 - ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตร ที่คณะฯเป็นเจ้าของหลักสูตร 
 - จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 - จัดท าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 - ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคนิค

การแพทย์) เป็นแห่งแรก โดยการประเมินของสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้รับการ
เห็นชอบจาก สกอ. 

 - ปรับปรุงโปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทุกคณาจารย์ 
 - ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบุคลากร 
 - เป็นคณะวิชาหนึ่งใน 14 คณะน าร่อง จัดท ารายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellencd : EdPEx) 

 - จัดท าการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกกลุ่มวิชา 

 - ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดย สกว. สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม 2 
ตัวชี้วัด  คือ Equivalent International Journal Publication / discipline และ 
Journal  Impact  Factor/Discipline 

- ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชุมชน เตรียมรองรับการขอรับรองคุณภาพ ISO 15189 

 - ขออนุมัติจัดตั้ง กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 



     [7] 

 รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

 - รางวัลขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปีซ้อน (2550 – 2553) 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 วารสารไทยที่มีค่า 
Impact factor (TCI) และได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ WHO 

พ.ศ. 2554 - เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย์  
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 - มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ประธานหลักสูตร 

 - รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554 

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AMS Share & Learn ครั้งที่ 1  

 - ใช้ระบบ e-office version ใหม ่

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

 - สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระบบ ISO 15189: 2007 

 - ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chinese University of Hong Kong (CUHK) มหาวิทยาลัย
ดีที่สุดอันดับ 5 ของเอเชีย 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด มีค่า TCI Impact factor เพ่ิมข้ึนเป็น 0.361 
สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จากจ านวน 235 รายการ และมีค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเท่ากับ 
0.31 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด เป็น 1 ใน 59 วารสารไทยที่ได้รับการรับรอง
ในกลุ่มท่ี 1 (ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้การรับรองไว้ 3 ปี) และถูกจัดให้เป็นวารสารวิชาการ
ระดับชาติ จาก สกว. โดยอัตโนมัติ ไปจนถึง ปี 2557 

 - ใช้โปรแกรม r-Workload ในการคิดภาระงานวิจัยของคณาจารย์ 

 - โครงการค่ายเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ (AMS Publication camp) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       หมายเหตุ 
        หมายถึง  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา 
        หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย ์

ส านักงานคณบด ี สายวิชา/กลุ่มวิชา 

สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัด 

-ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

-ฝ่ายบริหาร 

-ฝ่ายวิจัย บณัฑิตศึกษา และวิเทศ
สัมพันธ์ 

-ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรม
และศลิปวัฒนธรรม 

 

สายวิชาเทคนิคการแพทย ์ สายวิชากายภาพบ าบัด 

-กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 

-กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
คลินิก 

-กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก 

-กลุ่มวิชาภูมิคุม้กันวิทยา
คลินิกและเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต 

-กลุ่มวิชาระบบกลา้มเน้ือ
และกระดูก 

-กลุ่มวิชากายภาพบ าบัด 

แบบบูรณาการ 

บูรณาการ 
-กลุ่มวิชาระบบประสาท 

-กลุ่มวิชาระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 

-โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน 

-โครงงานอุปกรณ์การแพทย์
และน้ ายาส าเร็จรปู 

-โครงงานน้ ายาธาลสัซีเมีย 

-โครงงานบริการ
กายภาพบ าบัดและพัฒนา
สุขภาพ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย ์

หน่วยงาน/ศูนย/์สถาน  

(องค์กรในก ากับ) 
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ผู้อ านวยการ 
ศวป. 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหนา้สายวิชาเทคนิค
การแพทย์/

กายภาพบ าบัด 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ผู้จัดการสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และกายภาพบ าบัด 

คณะกรรมการ 

ระบบ
สารสนเทศ 

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
พัฒนา

นักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

คณะกรรมการ
บริหารสถาน

บริการสุขภาพ
เทคนิคการแพทย์

และ
กายภาพบ าบัด 

 

คณะกรรมการ
จัดท าวารสาร

เทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 

 

เลขานุการประจ าคณะ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะ 

กรรมการ
ประกัน 

คุณภาพ 

การศึกษา 

คณะ 
กรรมการ
ประกัน 

และพัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร

และ
สารสนเทศ 

รองคณบด ี
แผนและประกันคุณภาพ 

คณะ 
กรรมการ
วางแผน

และพัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 

  
   
   
    

 

  
 
 
 
  

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและ

วิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

คณะกรรมการจัดการ
หลักสูตร 

หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ์ 
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งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกเป็น  
 งบประมาณแผ่นดิน  63,400,651.41 บาท 
 งบประมาณเงินรายได้ 21,800,115.64 บาท 
 

        

       

63,400,651.00 

          

21,800,115.00 

   85,200,767     

 
 

งบประมาณในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 –2555 
ปีงบประมาณ งบด าเนินการ คิดเป็น งบลงทุน คิดเป็น เงินเดอืน คิดเป็น 

2553 3,258,200.00 5.96% - - 51,391,207.91 94.04% 

2554 2,844,700.00 4.93% - - 54,898,788.51 95.07% 

2555 2,439,900.00 3.85% 1,230,000.00 1.94% 59,730,751.41 94.24% 
 

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณเงินรายได้ต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2555 

ปีงบประมาณ รายรับ 
ร้อยละ 

(เพ่ิม/ลด) 
รายจ่าย 

ร้อยละ 
(เพ่ิม/ลด) 

2553 21,217,716.68 -12.08% 16,108,364.02 22.69% 
2554 34,556,342.63 62.87% 20,416,312.00 26.74% 
2555 21,800,115.64 -36.91% 19,638,259.72 -3.81% 

ข้อมูล ณ วันที ่ 30 กันยายน 2555 
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บุคลากร 
   จ านวนอาจารย์ท้ังหมด จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ  จ านวนอาจารย์ท้ังหมด จ าแนกตามคุณวุฒิ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

กายภาพบ าบัด เคมีคลินิก จุลชวีวิทยาคลินิก จุลทรรศน์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก บัณฑิตศึกษา

   

      

   

      
   

      
   

      

   

      
   

      
   

      

   

      

   

      

   

        

      
  

      

  

     

  

      

  

       

ศ. รศ. ผศ. อ.    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

กายภาพบ าบัด เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศน์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก บัณฑิตศึกษา

   

      

   

      

   

         

      

   

      

   

       

  

      

  

      
  

      

  

      

  

      

เอก โท ตรี
 

ตารางที่ 3 จ านวนอาจารย์ท้ังหมด จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ 

สายวิชา/กลุ่มวชิา 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด 

ลาศึกษา 
ไป

เพ่ิมพูน 
ปฏิบัต ิ
งานจริง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตร ี รวม 

กายภาพบ าบัด - 8 12 6 26 19 7 - 26 3 - 23 

เคมีคลินิก - 6 5 - 11 7 4 - 11 - - 11 

จุลชีววิทยาคลินิก - 6 3 2 11 9 2 - 11 - 1 10 

จุลทรรศน์คลินิก - 8 6 1 15 10 5 - 15 1 1 13 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวช
ศาสตร์การบริการโลหิต 

- 6 3 2 11 6 5 - 11 1 - 10 

บัณฑิตศึกษา - - - 3 3 3 - - 3 - - 3 

รวม - 34 29 14 77 53 24 - 77   70 
      

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน 

หน่วยงาน/สายวิชา 
อาจารย์ สายสนับสนนุ รวม

ทั้งสิ้น ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ส านักงานคณบด ี - - - 13 6 2 4 10 35  

กายภาพบ าบัด 22 4 26 2 2 - 1 2 7  

เคมีคลินิก 11 - 11 1 2 - 1 - 4  

จุลชีววิทยาคลินิก 10 1 11 2 1 - 1 - 4  

จุลทรรศน์คลินิก 15 - 15 1 1 1 1 - 4  

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวช
ศาสตร์การบริการโลหิต 

11 - 11 2 1 - 1 - 4  

บัณฑิตศึกษา - 3 3 - - - - - -  

รวม 69 8 77 21 13 3 9 12 58  
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 หน่วยงาน/สายวิชา 
อาจารย์ สายสนับสนนุ รวม

ทั้งสิ้น ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางแพทย์  

- - - - - - - 4 4  

โครงการกลุ่มวิจัยหัวใจ
และหลอดเลือด 

- - - - - - - 1 1  

โครงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการเรยีน
การสอน 

- - - - - - - 1 1  

โครงการกลุ่มวิจัยหัวใจ
และหลอดเลือด 

- - - - - - - 1 1  

โครงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการเรยีน
การสอน 

- - - - - - - 1 1  

รวม 69 8 77 21 13 3 9 18 66  
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน  
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

สรุปผลงานคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี 2555 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะวิชาทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีภารกิจด้านการเรียนการ
สอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด ด้าน
บัณฑิตศึกษามีหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรระดับปริญญาโทมี 6 หลักสูตร โดย 5 
หลักสูตรที่คณะบริหารจัดการเอง และ 1 หลักสูตรร่วมกับคณะวิชาอื่นในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) หลักสูตรระดับปริญญาเอกมี 5 หลักสูตร โดย 4 หลักสูตรที่คณะบริหารจัดการเอง และ 1 
หลักสูตรร่วมกับคณะวิชาอื่นในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์) 

นอกจากนี้ ภารกิจด้านบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและผู้เช่ียวชาญ ด้านการบ าบัดรักษาทาง
กายภาพบ าบัด นวดแผนไทย แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและให้บริการรับตรวจต่อและการ
ตรวจเฉพาะทาง เช่น การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย การตรวจไขกระดูกเพื่อวินิจฉัยมะเร็งในเม็ดโลหิต การตรวจการเข้ากันได้ใน
การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ เป็นต้น ภารกิจด้านการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนการ
ผลิตต ารา วารสารวิชาการด้านกายภาพบ าบัดและเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บูรณาการจาก
งานวิจัยสู่การเรียนการสอนและสู่งานบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม คณะฯได้แสวงหาช่องทางความร่วมมือ เพื่อมุ่ง
พัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาในหลายประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประเทศฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเสีย และประเทศ
อังกฤษ เป็นต้น 

 

 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีท่ีคณะเทคนิคการแพทย์ ก่อตั้งครบรอบปีท่ี 34 คณะได้มีผลงานท่ีโดดเด่น ดังนี ้
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

1. ผลปฏิบัติราชการ 
 
ตารางที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

คณะเทคนิคการแพทย ์

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ส่วนท่ี 1  การประกันคุณภาพ  75         

1.1 
ระดับความส าเรจ็ของการประกันคณุภาพภายใน  

20 1 2 3 4 5 4.29 4.2900 0.8580 

1.2 QS World University Rankings 55         

  (1) ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่ตีพมิพ์ใน
ฐานขอ้มูล Scopus ต่ออาจารย์และนกัวจิัย
ประจ า  

10 10% 15% 20% 25% 30% 60.56 5.0000 0.5000 

  (2) จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (เกณฑ์นกัศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าให้
เป็นไปตามที ่สกอ.ก าหนดให้ในแตล่ะกลุม่
สาขาวิชา 

4 1 - - - 5 5 5.0000 0.2000 

  (3) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาและจัดท า 
Website ภาษาอังกฤษ 

4 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ 4 ข้อ 4.0000 0.1600 

  (4) ระดับความส าเรจ็ของการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

4 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ 5 ข้อ 5.0000 0.2000 

  (5) ระดับความส าเรจ็ของการเทียบเคียง 
(Benchmark) กับมหาวทิยาลัย 1 ใน 150ของ 
QS 

4 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ 3 ข้อ 3.0000 0.1200 

  (6) ร้อยละของนักศกึษาแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศ (Outbound student) 

4 1% 2% 3% 4% 5% 3.62% 3.6200 0.1448 

 (7) ร้อยละของนักศกึษาแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศ (Inbound student) 

4 1% 2% 3% 4% 5% 5.43% 5.0000 0.2000 

  (8) ระดับความส าเรจ็ของการจัดประชุมเพือ่
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาขา  

5 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5ข้อ 5 ข้อ 5.0000 0.2500 

  (9)ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  

4 1% 2% 3% 4% 5% 1.27% 1.2700 0.0508 

  (10) ร้อยละของจ านวนผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ 
นักวจิัย นกัวิชาการ ผู้ทรงวุฒทิี่มาจาก
ต่างประเทศ (Inbound visiting) ต่ออาจารย์
ประจ าทัง้หมด 

4 1% 2% 3% 4% 5% 23.94% 5.0000 0.2000 

  (11) ร้อยละของนกัศกึษาต่างชาติตอ่จ านวน
นักศกึษาทั้งหมด  

4 1% 2% 3% 4% 5% 0.68% 0.6800 0.0272 

  (12) ผลการจัดอนัดับกลุม่สาขา  4 1 2 3 4 5 0 0.0000 0.0000 

ส่วนท่ี 2  การสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั พ.ศ.
2555-2558 

10         

2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย (315 โครงการ) 

10 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5.0000 0.5000 

ส่วนท่ี 3 แผนงานโครงการตอบสนองความต้องการ 
(Need) 

10         
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ตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

คณะเทคนิคการแพทย ์

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
3.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ

โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ
คณะและหน่วยงานที่ตอบสนองความตอ้งการ  

10 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5.0000 0.5000 

ส่วนท่ี  4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

5         

4.1 ระดับความส าเรจ็ของการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

รวม 100    4.1608 
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2. ด้านการเรียน การสอน และการผลิตบัณฑิต  
2.1) หลักสูตรที่เปิดสอน/ สถานะหลักสูตร 
ตารางที่ 6 คณะมหีลักสูตรทีเ่ปิดสอน จ านวน 11 หลักสตูร ในจ านวนนี้มีหลักสูตรทีส่อนร่วมกับ 9 คณะ ในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. ระดับปริญญาตรี  
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 2552 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 2554 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 2554 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

    2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2555 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 2555 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบดั (โครงการพิเศษ) 2555 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพยาธิคลินิกและการจัดการ (โครงการพเิศษ) 2555 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2554 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสตูรร่วม 7 คณะ) 2555 

    2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรปกติ) 2555 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 2555 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 2554 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2555 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 2555 
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2.2) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบนั 
ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 7 สรุปจ านวนนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

ชั้นป ี

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
สา

ขา
วิช

าเท
คน

ิคก
าร

แพ
ทย

 ์

สา
ขา

วิช
าก

าย
ภา

พบ
 าบ

ัด 

สา
ขา

วิช
าเท

คน
ิคก

าร
แพ

ทย
 ์

(โค
รง

กา
รพ

ิเศ
ษ)

 

สา
ขา

วิช
าว

ิทย
าศ

าส
ตร์

กา
รแ

พท
ย์ 

สา
ขา

วิช
าก

าย
ภา

พบ
 าบ

ัด 

สา
ขา

วิช
าก

าย
ภา

พบ
 าบ

ัด 
(โค

รง
กา

รพ
ิเศ

ษ)
 

สา
ขา

วิช
าพ

ยา
ธิค

ลิน
กิแ

ละ
กา

รจ
ดัก

าร
 

(โค
รง

กา
รพ

ิเศ
ษ)

 

สา
ขา

วิช
าเท

คน
ิคก

าร
แพ

ทย
 ์

สา
ขา

วิช
าช

ีวเว
ชศ

าส
ตร์

 

สา
ขา

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ก
าร

เค
ลื่อ

นไ
หว

ขอ
งม

นุษ
ย ์

สา
ขา

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ก
าร

เค
ลื่อ

นไ
หว

ขอ
งม

นุษ
ย์ 

(ห
ลกั

สูต
รน

าน
าช

าต
ิ) 

สา
ขา

เท
คน

ิคก
าร

แพ
ทย

 ์

สา
ขา

ชีว
เวช

ศา
สต

ร์  
(ห

ลัก
สูต

รร
่วม

 7
 ค

ณะ
) 

1/55XX 59 39 39 15 7 7 4 4 2 5 - 1 16 

2/54XX 56 40 49 4 10 7 9 2 3 1 1 - 12 

3/53XX 65 56 52 11 4 7 - 1 1 8 1 - 10 

4/52XX 65 42 61 2 - - - - - - - - 8 

น้อยกว่า
51XX 

3 1 6 1 - - - - 2 - - - 20 

รวมท้ังหมด 248 178 207 33 21 21 13 7 8 14 2 1 66 

 
 

 
2.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    
ตารางที่ 8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 และภาคต้น ปีการศึกษา 2555  

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 

2555 

1 2 3 1 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกต ิ         

เทคนิคการแพทย ์ 1 80 - 1 

กายภาพบ าบัด  51 1 - 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ         

เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) - 62 - - 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ         

วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1 3 - 11 

กายภาพบ าบัด 4 3 - 6 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 

2555 

1 2 3 1 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ         

พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ แผน ข 3 12 - 1 

กายภาพบ าบัด - 1 - - 
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ         

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ - 1 - - 
สาขาวิชาร่วม         

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ         

ชีวเวชศาสตร ์ 1 - - 2 

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ         

ชีวเวชศาสตร ์ 4 4 - 4 

 14 217 1 25 

 232 25 

รวม 257 

   ข้อมูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2555  
 

 

2.4)  การสอบใบประกอบวิชาชพี 
ตารางที่ 9 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

จ านวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เข้าสอบ (คน) สอบผ่าน (คน) สอบผ่านร้อยละ 

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2555 คร้ังท่ี 1     

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 79 75 94.94 

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2555 คร้ังท่ี 2     

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 60 43 71.67 

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ประจ าปี 2555 คร้ังท่ี 1     

สาขาวิชากายภาพบ าบดั 49 35 71.43 
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2.5 ผลงานรางวัล / เชิดชูเกียรตินักศึกษา / ศิษย์เก่า 
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศกึษาผ่านทางเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2554 

 
วันท่ี 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบรางวัลในโครงการส่งเสริม

การประเมินการสอนรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบ าบัด ให้กับช้ัน
ปีที่มีร้อยละของผู้เข้าประเมินทุกรายวิชารวมสูงสุดร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 นี้มีช้ันปีที่มีผลการ
ประเมินสูงสุดและผ่านร้อยละ 80 อยู่จ านวน 3 ช้ันปี คือ สาขาวิชากายภาพบ าบัดช้ันปีที่ 3 มีผลการประเมินร้อยละ 
92.68 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)ช้ันปีที่ 3 มีผลการประเมินร้อยละ 81.51 และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(โครงการพิเศษ)ช้ันปีที่ 2 มีผลการประเมินร้อยละ 80 โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้
เกียรติในการมอบรางวัล ซึ่งการมอบรางวัลให้กับนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ และเข้าร่วมในการประเมินรายวิชาให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลการประเมินที่
น่าเช่ือถือ และเกิดผลดีต่อการน ามาพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกช้ันปีที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าประเมินการสอนรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในภาคการศึกษาต่อไปจะได้รับความ
ร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดีเช่นเดิม 
 
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการท าดีเพ่ือ มข.”             

     
วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 นายวีระพงษ์ 

สุจรติ นายอนุวัฒน์ เชิบรัมย์  และนายขจรศักดิ์ จันวัน 
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 3 ได้
เข้ารับรางวลัรองชนะเลศิอันดับที่ 2 เนื่องในโครงการท า
ความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 3จาก ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากการส่งโครงงาน “ถึงเวลาข้า
ต้องเข้าเรียน ปี 2” โดยมี ผศ.พิศมัย มะลิลา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
โครงงานนี้มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เป็น
การฝึกการมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง 
และที่ส าคัญคือนักศึกษาเข้าใจ/รบัรู้ปัญหา เกีย่วกับการ

เข้าเรียนสาย และสามารถแก้ไขปรับเปลีย่นพฤติกรรมเหล่านั้น โครงงานนี้มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 – 
มกราคม 2555 ในโอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษา ได้มอบรางวัลแด่ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 
27 มกราคม 2555 โครงการดังกลา่วส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รบัการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นักศึกษา ป.เอก ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “Berend Houwen Travel Award” ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศฝร่ังเศส 

 
วันที่ 21‐24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณาจารย์ในศูนย์วิจัย
และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
(ศวป.) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกัน
โรคธาลัสซีเมียคณะเทคนิคการแพทย์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา, รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง และ อ.
ดร.สุภาวดี แย้มศรี นักวิจัยจ านวน 2 ท่าน และนักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
(สกอ.) จ านวน 3 คน ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ the 
XXVth International Symposium on Technological 

Innovations in Laboratory Hematology (ISLH2012) ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส  
ในการนี้ น.ส.รสริน การเพียร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุพรรณ  -   

ฟู่เจริญ และรศ.กุลนภา ฟู่เจริญ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการประชุมให้ได้รับรางวัล “Berend Houwen Travel 
Award” จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Fetal red blood cell parameters in thalassemia and Hb E related 
disorders” 
 
นักศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลTravel Award  

 
นักศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลTravel Award 
ในงานประชุม The FOCIS 2012 วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2555 จากการที่ 
Federation Of  Clinical Immunology Societies จัดประชุมใหญ่วิชาการ
ประจ าปีขึ้น ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยโครงการหน่วยวิทยา
ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา น.ส.ดาราวรรณ 
รินชัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ในทุนโครงการ
ปริญญาเอก กาญจนาภิเศก (คปก.) เข้าน าเสนอผลงานวิจัย และได้รับคัดเลือกให้
ได้รับรางวัล Travel Award เพื่อน าเสนอผลงานแบบ oral presentation เรื่อง 
“Identification of biomarkers for bacterial sepsis andBurkholderia 
pseudomallei โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึง
ขอแสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

อน่ึงในโอกาสนี้ นางสาวดาราวรรณ รินชัย ได้แวะสถาบัน Benaroya Research Institute เมืองซีแอตเทิล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แผนที่การแสดงออกของจีนในระดับจีโนม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ใน
ความดูแลของ Dr.Damien Chaussabe ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการวิจัยร่วมระหว่างทั้งสองสถาบัน โดย ผศ.ดร.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย เป็นหัวหน้าโครงการร่วม และในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงได้น า ดร.ประสงค์ แคน้ า อาจารย์วิจัยใน
โครงการบ่มเพาะอาจารย์วิจัยสายพันธ์ใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมท างานในโครงการดังกล่าว เมืองซีแอตเทิล ซึ่งเป็น
โอกาศให้เกิดการท างานร่วมกันและสามารถเพิ่มโอกาศการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป 
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นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการท าความดีเพ่ือ มข. ปี 2” 

 
ตัวแทนนักศึกษาโครงงาน “ถึงเวลาข้าต้องเข้าเรียน ปี 2” พร้อมด้วย ผศ.พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ที่ปรึกษาโครงงาน ได้มอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ของโครงงานดังกล่าว จาก
โครงการท าความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 3 ให้แก่ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 
ซึ่งโครงงานดังกล่าว เป็นการฝึกการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง และที่ส าคัญ คือนักศึกษาเข้าใจ รับรู้ปัญหา
เกี่ยวกับการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา และสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
 
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 
การประชุมสมัมนาวชิาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ คร้ังท่ี 18 วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2555 

 
นายกฤษดา สิงหะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางสาวหทัยชนก ศรีวรกุล นักศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มวจิัยธาลสัซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมี รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ และรศ.กุลนภา ฟู่เจรญิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากงาน ประชุมสัมมนาวิชาการธาลสัซีเมียแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 ประจ าปี 
พ.ศ. 2555 "คุณภาพ คุณธรรม คณุค่า" ระหว่างวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จงัหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดการ
ประชุมโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมลูนิธิโรคโลหติจางธาลัสซเีมียแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับโรคธาลัสซเีมีย แลกเปลีย่นความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ ์อันจะน าไปสู่การพัฒนา
เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคธาลสัซีเมียที่รวดเร็ว และครบวงจร 
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นักวิจัย ศวป.สร้างชื่อ! คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศจ.ดร.กนก 2554 
  

นางสาวหทัยชนก ศรีวรกลุ นักวิจัยประจ าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
(ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ และดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร .กนก 
วงษ์ตระหง่าน ประจ าปี 2554 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
วินิจฉัยธาลัสซีเมยีและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและ
หลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis 
(Prenatal and Postnatal Diagnosis of Thalassemia 
and Hemoglobinopathies by Electrophoresis 
System)” 

รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน เกิดจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร .
กนก วงษ์ตระหง่าน อดตีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิต
งานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่ส าคัญที่เป็นที่พึ่งทางความคิดและการแก้ปัญหาของคนอีสาน งานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับการพัฒนามาเป็นงานวิจัยท่ีมีการก าหนดปัญหาหรือ
โจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพ้ืนท่ี เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ให้มากขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของ
แนวคิดของงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงได้เสนอให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นปีละหนึ่งเรื่อง โดย ศาสตราจารย์ ดร .กนก วงษ์ตระหง่าน ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นไป 
 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เข้ารับประทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น  พ.ศ. 
2555 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 
วันที่ 24 เมษายน 2555  ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง และ ทนพ.พงศ์ศักดิ ์บุญละเอียด ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2536  และ ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์
ดีเด่น  พ.ศ. 2555  จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เข้ารับประทานโลเ่ชิดชูเกียรติจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ในโอกาสเปดิประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมเทคนคิการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 36 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  
           ปัจจุบัน ทนพญ. จิราย ุผาผ่อง ด ารงต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ีและ ทนพ.พงศ์ศักดิ์ บุญละเอยีด ปฏิบตัิงานในต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
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2.6 ผลงานรางวัล / เชิดชูเกียรติอาจารย์/สายสนับสนุน 

นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในพิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่น   
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

ประจ าปี 2553 ณ ห้องประชุมสริคิุณากร 4 ในพิธีมอบได้รับเกียรตจิาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ ์เป็นผูม้อบรางวัล โดยนักวิจยัคณะเทคนิคการแพทย์ท่ีได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น มีดังต่อไปนี ้      
รางวัลนักวิจัยระดับทอง 
1)  รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจรญิ 
2) รศ.กลุนภา ฟู่เจริญ 
3) รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน 
1)  รศ.ดร.ชาญวิทย ์ลีลายุวัฒน์ 
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อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

อ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 
2554 “ซึ่งหัวข้อที่ได้รับ คือ การท างานของ Memory T cells ใน
การตอบสนองต่อเชื้อ Burkholdria pseudomallei โดยมี ผศ.ดร.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (CMDL) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2555  ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนธิิโทเร ประเทศไทย คร้ังท่ี 18 พ.ศ. 2554 

 
วันท่ี 13 กุมภาพันธ ์2555 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล ปาร์ค นายเลิศ กทม. รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้เข้ารับโล่และเงิน

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2554 จ านวน 400,000.- บาท ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย โดยมี พณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมกับ พณฯ Mr. Seiji Kojima 
เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย Dr. Sadayuki Sakakibara ประธานกรรมการ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น 
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และคณะกรรมการประกอบด้วย ศ.ดร.
ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รศ.ดร.ก าจัด มงคลกุล และท่านอื่นๆ ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้า
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้ง ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  รศ. สมชาย วิริยะยุทธกร และ 
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ์จากสภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
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ปัจจุบัน รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์   ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซี
เมีย โดยได้ท าการศึกษาวิจัยเกาะติดเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ  ในระยะแรกได้ท าการศึกษาเชิงลึกถึง
พื้นฐานการเกิดโรคในระดับโมเลกุล จนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในคนไทยและน ามาใช้เป็น
ฐานในการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะก่อนและหลังคลอด และยังสามารถ
ขยายผลงานวิจัยในระดับพื้นฐานไปสู่งานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยส าเร็จรูปที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ร่วมกับ
ภาคเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านจนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานวิจัยแบบเกาะติดมาอย่างยาวนาน เป็นผลให้รองศาสตราจารย์ ดร .
สุพรรณ ฟู่เจริญ สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี  impact factor ได้มากกว่า 
100 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มากกว่า 30 เรื่อง จดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและพัฒนา 6 เรื่อง ได้รับเกียรติบัตร
และการยอมรับนับถือจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง ได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกมากกว่า 20 คน และได้รับรางวัล นักวิจัยระดับทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้จัดตั้งหน่วยบริการธาลัสซีเมียที่เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิดปกติอย่างครบวงจรขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้เปิด
ให้บริการแกป่ระชาชนท่ัวไปมาแล้วเป็นเวลากว่า 15 ปี ให้บริการผลิตน้ ายาตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเชิงพาณิชย์ ปีละกว่า 
1,000,000 การทดสอบ และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในผู้ป่วยทั้งในระยะก่อนและหลังคลอดจ านวนปีละไม่น้อย
กว่า 4,000 ราย เป็นศูนย์รับการส่งต่อการตรวจวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาการตรวจธาลัสซีเมียจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ 
นอกจากน้ียังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ได้รับเชิญให้
อยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารระดับนานาชาติจ านวน 3 ฉบับ และได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อน
ตีพิมพ์ให้กับวารสารระดับนานาชาติอีกหลายฉบับ ปัจจุบันยังรับหน้าที่เป็น บรรณาธิการ วารสารเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัด ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติจาก สกว. และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ ยัง
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ติดต่อกัน 2 วาระจนถึงปัจจุบัน 
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คณะเทคนิคการแพทย์คว้ารางวัลชมเชย การประกวดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

 
วันท่ี 11 เมษายน 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ได้ส่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ.2555 ณ อาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ซึ่งมีคณะ/หน่วยงานท่ีหลากหลายเข้าร่วมประกวด ทางคณะฯได้เป็นขบวนแรกในการเดินประกวดในครั้งนี้ โดย
เคลื่อนขบวนในเวลา 10.00 น. ตั้งแตบ่ริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปจนถึง บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมี
แนวคิดคือ “วรรณคดีไทย การละเล่นไทย อนุรักษ์ไว้ในสงกรานต์” ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านผ่านตัว
ละครในวรรณคดีไทยจากเรื่องต่าง ๆ เช่น พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรจากเรื่อง พระอภัยมณี พระสุธนกับนางมโนรา จาก
เรื่อง พระสุธน มโนรา พระปิ่นทองกับนางแก้วหน้าม้า จากเรื่อง แก้วหน้าม้า  ท้าวเงาะกับนางรจนา จากเรื่อง สังข์ทอง 
กิจกรรมมี การเล่นรีรีข้าวสาร สรงน้ าพระ ประเพณีการก่อเจดีย์ทราย น าขบวนโดย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ทีมบริหาร 
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ในขบวนแห่ยังมีการแสดงวรรณกรรม
พื้นบ้านซึ่งเป็นจุดเด่นในครั้งนี้คือเรื่อง “สินไซ” ซึ่งน าเอาตอนสินไซกับสังข์ทองสู้กับงูซวงมาแสดง และยังมีการฟ้อนสินไซ ใน
การแห่ขบวนครั้งนี้ด้วย  

 
รางวัล ห้องปฏิบัติการผลการทดสอบความช านาญ ด้านการตรวจวินิจฉัยธาลสัซีเมีย ระดับดีมาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รมช. กระทรวงสาธารณสุข  

    จากการประชุม สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 
18 ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ในการนี้ รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ เลขานุการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) 
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร ห้องปฏิบัติการที่
มีผลการทดสอบความช านาญด้านการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 
ระดับดีมากตลอดปีงบประมาณ 2554 จาก น.พ.สุรวิทย์ คน
สมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นผลงาน
ด้านบริการวิชาการของกลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. ที่มีผลการ
ด าเนินการในระดับดีมากมาโดยตลอด 
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3. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
3.1) ทรัพย์สินทางปัญญา 
ตารางที ่10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 
3.2) ด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุเงินทุน 
ตารางที่ 11 สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

2553 2,870,000 19,465,457 22,335,457 
2554 8,030,500 13,802,200 21,832,700 
2555 11,204,000 9,682,733 20,886,733 

 

 

ที ่ ประเภท ชื่อการประดิษฐ ์ ผู้ประดิษฐ์ เลขที ่ วันที่ได้รับ 

1 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการตรวจวดัปรมิาณ
ฮีโมโกลบิน A2 และฮโีมโกลบิน E 
ในเลือดด้วยคอลัมนโ์ครโตกราฟี่
ขนาดเล็ก 

กุลนภา ฟู่เจริญ  
และคณะ   

6827 26 ธ.ค. 54 

2 ลิขสิทธิ ์ กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม 
(Physical Therapy in Cervical 
Spondylosis) 

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ว.29239 10 ก.ค. 55 

3 ลิขสิทธิ ์ กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยระบบ
ทางเดินหายใจ 

ทวีศักดิ์ จรรยาเจรญิ ว.28665 17 พ.ค. 55 

4 ลิขสิทธิ ์ วีดิทัศน์การออกก าลังกายแบบฤาษี
ดัดตนคลายเครียดลดปวดเมื่อย 

อรวรรณ บุราณรักษ ์ ส.9170 7 ก.พ. 55 

5 ลิขสิทธิ ์ กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 

ทวีศักดิ์ จรรยาเจรญิ, 
มณฑนา ดอนโสม 

ว.27200 7 ธ.ค. 54 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 
ตารางที่ 12 สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
บทความตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI 2012  

วาสาร-บทความตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS และ ISI ปี 2012 ค่า IF จ านวนบทความ 
Acta Haematologica 1.354 1 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2.592 1 
Annals of Clinical Biochemistry 2.17 1 
Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal 0 1 
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 0 2 
Blood Cells Molecules and Diseases 2.351 1 
Chinese Medicine 0 1 
Clinical Biochemistry 2.076 1 
Clinical Oral Investigations 2.364 1 
Comparative Clinical Pathology 0 1 
Complementary Therapies in Medicine 1.872 1 
Ergonomics 1.409 1 
European Journal of Immunology 5.103 1 
Experimental Biology and Medicine 2.526 1 
FEBS Letters 3.538 1 
Hemoglobin 1.304 4 
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 0.612 1 
Human Mutation 5.686 1 
Infection and Immunity 4.165 1 
International Journal of Cancer 5.444 1 
Japanese Journal of Infectious Diseases 1.491 1 
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 5.068 1 
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วาสาร-บทความตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS และ ISI ปี 2012 ค่า IF จ านวนบทความ 
Journal of Biomedicine and Biotechnology 2.436 1 
Journal of Bodywork and Movement Therapies 0 1 
Journal of the Medical Association of Thailand 0 2 
Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 0.429 1 
Kobe Journal of Medical Sciences 0 1 
Medical Oncology 2.14 1 
Molecular Biology Reports 2.929 1 
Nephrology Dialysis Transplantation 3.396 1 
Oncogene 6.373 1 
Oncology Reports 1.835 1 
Parasitology International 2.132 3 
Parasitology Research 2.149 2 
PLoS One 4.092 1 
Prenatal Diagnosis 2.106 1 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.602 2 
Spinal Cord 1.805 2 
Structure 6.347 1 
Talanta 3.794 1 
Transfusion and Apheresis Science 1.25 1 
Translational Research 2.986 1 

ผลรวมทั้งหมด  52 
 
บทความตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ไม่อยู่ใน Scopus และ ISI) 

วารสาร MT PT รวม 

Clinical Trials 0 1 1 
Journal of Medical Genetics and Genomics 1 0 1 
Journal of Symptoms and Signs 0 1 1 

รวม 1 2 3 

 
บทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI ปี พ.ศ. 2555 
นิพนธ์ต้นฉบับ    

วารสาร MT PT รวม 
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 13 13 26 

ศรีนครินทร์เวชสาร 0 3 3 

วารสารวิจัย มข. 1 2 3 

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0 2 2 

วารสารเทคนิคการแพทย์ 2 0 2 
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วารสาร MT PT รวม 
วารสารกายภาพบ าบัด 0 2 2 

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 1 0 1 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1 0 1 

รวม 18 22 40 
 
บทความประเภทอ่ืนๆ 

ประเภท/วารสาร MT PT รวม 

บทความปริทัศน์       

ศรีนครินทร์เวชสาร 2 0 2 

บทความทั่วไป       

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด  1 0 1 

จดหมายถึงบรรณาธิการ       

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด  1 0 1 

บทบรรณาธิการ       

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด  1 0 1 

Proceeding (Full paper)       

ระดับชาติ 3 1 4 

ระดับนานาชาติ 9 2 11 

รวม 17 3 20 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 
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3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) 

 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) ได้รับการจัดตั้งข้ึนในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยด าเนินการ
วิจัยทั้งในระดับงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2555 ซึ่ งถือเป็นปีที่  11 ของการด า เนินงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบอุดหนุนทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4,250,000 บาท ศวป. ได้จัดแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 แผนงาน โดยงบประมาณร้อยละ 
10.0 ใช้ในการบริหารจัดการภายใน ศวป. ร้อยละ 54.2 จัดสรรเป็นทุนบัณฑิตศึกษาจ านวน 12 ทุน งบประมาณอีกร้อยละ 
35.8 สนับสนุนโครงการวิจัยย่อยของศวป. ใน 4 ด้านหลัก คือ โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ โรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกัน
ระดับโมเลกุล และโรคติดเชื้อ 

จากการรวบรวมผลการด าเนินงานของ ศวป. ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 5  พ บ ว่ า มี ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 33 เรื่อง มีค่า 
Impact factor รวม 86.211 ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ไม่มี Impact factor จ านวน 7 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารใน
ประเทศท่ีได้รับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 1 จ านวน 14 เรื่อง ยื่น
จดสิทธิบัตร 4 เรื่อง ได้รับอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยและ
พัฒนา 1 เรื่อง นักวิจัยของ ศวป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่องและระดับชาติ 
10 เรื่ อง ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่ งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 14 ล้านบาท เสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 42 เรื่อง การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 26 เรื่อง มีการจัดสัมมนา
วิชาการภายในของโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการจ านวน
รวมมากกว่า 50 ครั้ง มีความร่วมมือด้านการวิจัยและ

ให้บริการทางวิชาการในรูปของการผลิตน้ ายาส าเร็จรูปมากกว่า 1 ล้านการทดสอบ และให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทั้ง
ก่อนและหลังคลอดจ านวนมากกว่า 5,000 ราย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 10 คน และปริญญาเอก 8 คน 
ผลการด าเนินงานด้านต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยรวมจึงเป็นท่ีน่าพอใจและท าได้มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจยัและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) ได้รับการรับรอง
ในระบบ ISO 15189 

 
ตามที่ โครงการวจิัยธาลสัซีเมีย ศวป. ได้เปดิให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป โดยเปดิ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจรทั้งในระยะก่อนและหลังคลอดในงานประจ าวันผ่านทาง สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย ์ เพื่อขยายองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสูก่ารให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยบริการได้พัฒนาและปรับการให้บริการทางวิชาการและการด าเนินงานตา่งๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
รับรองคุณภาพความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบดา้นการแพทยแ์ละชันสูตรสาธารณสุข ISO 15189: 2007 มาโดยตลอด 

จากการประชุมของคณะกรรมการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้การรับรอง หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศวป. ตามระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2007 
แล้ว โดยมีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี จนถึง เดือนสิงหาคม 2557 นับเป็นหน่วยให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และ
ชันสูตรสาธารณสุขหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการรับรองในระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2007 
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4. ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
4.1) การให้บริการวิชาชีพ 

สถานบริการสขุภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 
 

 
 
 
 
 
 
วิสยัทัศน์ : การบริการเทคนิคการแพทย์-กายภาพบ าบัด อย่างได้มาตรฐาน บริการประทับใจ 
พันธกิจ   :  เป็นศูนย์กลางท่ีให้บริการทางการแพทย์ และกายภาพบ าบัดที่เน้นคุณภาพและวิชาการ 

    เป็นสถานท่ีฝึกงานและให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา 
    เป็นแหล่งสนับสนุนการวจิัยของคณาจารย ์
   เป็นแหล่งหารายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ 

 
โครงงานภายในสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ าบัด 
 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดเป็นหน่วยงานสังกัดคณะเทคนิคการแพทย ์ โดยมีโครงงาน
ต่างๆ ดังน้ี 
 
   โครงงานบริการกายภาพบ าบัดและพัฒนาสุขภาพ 

- การรักษากายภาพบ าบัด 
- ธาราบ าบัด 
- การนวดแผนไทย 
- การพัฒนาสุขภาพ 

    
 โครงงานธาลัสซีเมีย 

  
 โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน 
- บริการตรวจสุขภาพประจ าป ี
- บริการตรวจ Blood group 
- บริการตรวจ  Amphetamine 
- บริการตรวจเพื่องานวิจัยตา่งๆ 

    
   โครงงานอุปกรณ์การแพทย์และน้ ายาส าเร็จรูป 
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สถานบริการสขุภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด จัดอบรม “การบริการด้วยใจและการติดต่อสื่อสารในองค์กร” 

 
 
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด โดยประธานโครงงานบริการกายภาพบ าบัดและพัฒนา

สุขภาพ ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ จัดการอบรม “การบริการด้วยใจและการติดต่อสื่อสารในองค์กร” น าโดยวิทยากร รศ.ดร. 
ชัญญา อภิปาลกุล จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย G2 ช้ัน 1 คณะเทคนิคการแพทย์  

 

ตารางท่ี 13 สถิติการให้บริการของสถานตรวจสขุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 -30 กันยายน 2555 ) 

ประเภทของการให้บริการ 
ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน    

ตรวจภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  1,157 ราย 1,232 ราย 

ตรวจภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2,225 ราย 1,770 ราย 

คลินิกกายภาพบ าบัดในเวลาราชการ    
การรักษาทางกายภาพบ าบัด 3,410 ราย 3,053 ราย 3,173 ราย 
การรักษานวดแผนไทย 5,620 ราย 5,838 ราย 6,486 ราย 

คลินิกกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ    
การรักษาทางกายภาพบ าบัด 8,332 ราย 8,471 ราย 7,637 ราย 
การรักษานวดแผนไทย 2,297 ราย 2,142 ราย 2,258 ราย 
การบริการด้านพัฒนาสุขภาพ 4,966 ราย 5,763 ราย 5,515 ราย 

จ าหน่ายน้ ายาตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ธาลัสซีเมีย)    
น้ ายา  KKU – DCIP (test ละ 4 บาท)*** 680,000 test 670,000 test 660,000 test 
 1,360,000 บาท 2,680,000 บาท 2,440,000  บาท 
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ประเภทของการให้บริการ 
ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
น้ ายา  KKU – OF (test ละ 2 บาท)*** 580,000 test 560,000 test 540,000 test 
 2,320,000 บาท 1,120,000 บาท 1,280,000 บาท     

จ าหน่ายน้ ายาส าเร็จรูปและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

   

1. น้ ายาส าเร็จรูป ดังนี ้ จ านวน (ชุด) จ านวน (ชุด) จ านวน (ชุด) 
1.1 AFB stain 450 ml 5 15 - 
1.2 Crystal violet 450 ml 1 - - 
1.3 Decolorize for mAFB 450 ml 1 2 - 
1.4 Gram stain 450 ml 116 70 60 
1.5 Decolorize for Gram stain 450 ml - - 4 
1.6 Hb-F stain 200 ml 1 4 13 
1.7 Inclusion body 10 ml 5 6 3 
1.8 Malachite green-Glycerol 100 ml 2 6 6 
1.9 Reticulocyte count 10 ml 1 17 64 
1.10 Buffer-Wright Giemsa stain 450 ml 1 4 1 

1.11  Wright-Giemsa stain+buffer 450 ml 217 115 58 
1.12  Wright-Giemsa stain+buffer 1000 ml 67 25 6 
1.13  Nigrosin 10 ml - 4 1 
1.14 Gram Iodine 450 ml - 1 - 
1.15 Turk’s solution 450 ml - 7 4 
1.16 Giemsa stain 450 ml - 8 - 
1.17 Standard A 500 ml - 80 220 
1.18 Standard B 500 ml - 40 125 
1.19 Standard R 500 ml - 27 101 

2. เครื่องนับเมด็เลือด - 10 เครื่อง - 
3. ตะขอนวดวิไล 8 ช้ิน 2 ช้ิน 9 
4. แผ่นซีดีนวดแผนไทย 12 ช้ิน 7 ช้ิน - 
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4.2) การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ได้รับเชิญบรรยายพิเศษและกระชับความสัมพันธ์กับ Gannan Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   
วันท่ี 20-23 ตุลาคม 2554 รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญ

จาก Faculty of Physical Education, Gannan Normal University (GNNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Thai massage for sports" ได้มีการประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย ซึ่งผู้บริหารของสถาบันดังกล่าวมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือด้วยในอนาคต 
ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Professor Tian Yan Guang, the secretary of the Party Committee of GNNU 
พร้อมคณะผู้บริหาร 
 
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ท ากิจกรรมจิตอาสาเยียวยาหลังน้ าลดสู่ชมุชน 

   
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2554 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม พานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 

จ านวน 40 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยียวยาหลังน้ าลดสู่ชุมชน ณ ชุมชนโนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรม
จิตอาสาในครั้งนี้นักศึกษาได้น าความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และมี
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดประชมุ
วิชาการนานาชาติ หัวข้อ “2011 Conference on Tropical: Clinical Perspectives and New Research 
Approaches” 

 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ.

ดร.กาญจนา เลิศมืมงคลชัย หัวหน้าโครงการ Cellular and Molecular Immunology Unit สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่ อง “2011 
Conference on Tropical: Clinical Perspectives and New Research Approaches” ณ โรงแรมแซงกรีล่าเชียงใหม่ 
พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ ผู้จัดการประชุมร่วมกับภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้าร่วมบรรยาย   
 
อาจารย์สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ยางค า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 อาจารย์สายวิชากายภาพบ าบัด โดย ผศ.พิศมัย มะลิลา ได้ติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลยางค า อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนโดยการผลิตของเล่นและ
ส่งเสริมการท าและใช้ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากปู่ไพ สมสีลา อนุเคราะห์ของเล่นต้นแบบ และมีการบูร
ณาการโครงการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา 471 368 ปฏิบัติการกายภาพบ าบัดในกุมารเวชศาสตร์ หัวข้อการให้
โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านและในชุมชน  
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บริการประทับใจ “กายภาพบ าบดักับงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติคร้ังท่ี 9” คณาจารย์สายวิชากายภาพบ าบัด ศิษย์
เก่าและนักศกึษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ร่วมบริการวิชาการ 

  
วันท่ี 29 มกราคม 2555 คณาจารย์สายวิชากายภาพบ าบัด ศิษยเ์ก่าและนักศึกษากายภาพบ าบัด คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 170 คน ร่วมให้บริการวชิาการแก่นักวิ่งในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 9 
โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนท างานและออกหน่วยปฏิบัติงาน ณ จุดเริ่มต้นและจดุเข้าเส้นชัย บริเวณอาคาร
กาญจนาภเิษก ตั้งแต่เวลา 03.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมนี้ได้บริการให้ค าแนะน าและบริการการรักษาทางกายภาพบ าบัด
เช่นการยืดกล้ามเนื้อ การรักษาอาการตะคริวการบาดเจ็บจากการวิ่ง ฯลฯ 
 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวเวชศาสตร์ BMSC คร้ังท่ี 1 อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555     

  
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 

First International Biomedical Sciences Conference ที่โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันในประเทศและผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ  เพิ่มพูน
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ระหว่างผู้ร่วมประชุมในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.วีระพงศ์ 
ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รัตนา เรืองไรรัตนโรจน์ รักษาการต าแหน่งคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้บริหารจาก 
University of Malaya, University Kebangsaan Malaysia, University Sains Malaysia, University Putra Malasia, 
International Islamic University Malaysia, The University of Danang, Hue University และนักวิจัยที่เข้าร่วมกว่า 
200 คนจากประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม 

ภายในงานมีการน าเสนอผลงานวจิัยที่น่าสนใจ และมีการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาปรญิญาโทและ
เอก ในสาขาชีวเวชศาสตร์ มีผลงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจากหลายสถาบัน สุดท้ายไดม้ีพิธีลงนามความร่วมมือ 
เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร ์โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยต่างๆให้มีคณุภาพเป็นสากลและสามารถตีพิมพ์ได้
ในระดับนานาชาต ิ
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“๒๕๕๕...สามทศวรรษ กายภาพบ าบัด ม.ขอนแก่น: ก้าวย่างเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย”  

   
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยายทางวิชาการพิเศษ ในวาระ

การเฉลิมฉลองในโอกาส “๒๕๕๕...สามทศวรรษ กายภาพบ าบัด ม.ขอนแก่น: ก้าวย่างเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย” เรื่อง 
"Respiratory Imaging Research at Southampton University Hospital" โดย Dr. Michael J. Bennett ,Senior 
Research Scientist, Southampton Centre for Biomedical Research, Mass Spectrometry Unit, Southampton 
General Hospital, Southampton UK ณ ห้องบรรยาย เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 
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โครงงานบริการกายภาพบ าบัดและพัฒนาสขุภาพ สถานบริการสขุภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการทบทวนความรู้และพัฒนาเทคนิคการนวดแผนไทย” 

  
ประธานโครงงานฯผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณและกภ.สุวัฒนา กลิ่นศรีสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

ทบทวนความรู้และพัฒนาเทคนิคการนวดแผนไทย” ในวันที่ 6 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในหัวข้อเรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของหมอนวดแผนไทยและสถานประกอบการนวดไทยที่มีมาตรฐาน  และเรื่อง เทคนิคการนวดแผนไทยเพื่อลด
อาการปวดคอ บ่า ไหล่ วิทยากรหลัก ได้แก่ ผศ.พิศมัย มะลิลาและรศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ วิทยากรร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.พรรณี 
ปึงสุวรรณ และกภ.สุวัฒนา กลิ่นศรีสุข ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมคือหมอนวดแผนไทยของโครงงานจ านวน 6 คน 
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาเทคนิคการนวดแผนไทย หาแนวทางการนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
๒๕๕๕ สามทศวรรษกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวย่างเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนไท 

  
วันที่ 19-22 มีนาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2555 ในหัวข้อ “๒๕๕๕ สามทศวรรษกายภาพบ าบัด ม.ขอนแก่น : ก้าวย่างเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย” 
ณ ห้องมงกุฏเพชรและห้องกรีนรูม โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีฯ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “วิชาชีพกายภาพบ าบัดกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาส
ผลกระทบ และความท้าทาย” รวมถึงกาจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน 
  
 
 
 
 
 



[43] 

รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  ร่วมกับ กลุม่วิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ออกบริการวิชาการแกชุ่มชน 

 
วันท่ี 21 มีนาคม 2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิค

การแพทย์ ร่วมกับ กลุม่วิจัยและพฒันาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ได้ส่งทีมงานนักเทคนิคการแพทย์และนัก
กายภาพบ าบัด จ านวน 8 คน ร่วมให้ความรู้ในโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ัวไป ใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสีย่งหันมาใส่ใจ
สุขภาพตนเองและครอบครัว มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก 6 อ. ได้แก่ ออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ ์ อโรคยา 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอบายมุข สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม  
อ. พระยืน จ. ขอนแก่น คร้ังท่ี 1 

  
วันท่ี 26 มีนาคม 2555 คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ครั้งท่ี 1 ในโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อ 
ปวดหลัง ปวดเข่า และการออกก าลังกายทางเลือก เช่น ฤาษีดัดตน ไม้พลอง เป็นต้น มีประชาชนในชุมชนที่สนใจประมาณ 60 
คน เข้าร่วมกิจกรรม มี ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ อ.วรวรรณ ค าฤาชา อ.เสาวนีย์ นาคมะเริง ผศ.พิศมัย มะลิลา เป็นวิทยากร 
และมีอาสาสมัครนักศึกษากายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 4  ร่วมบริการวิชาการ โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการ
วิชาการ 
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ. พระยืน จ. ขอนแก่น คร้ังท่ี 2 

 
             วันท่ี 27 มีนาคม 2555 คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบดั บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ. พระยืน จ. 
ขอนแก่น ครั้งท่ี 2 ในโครงการส่งเสริมจติอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองคร์วมในชุมชน เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองแบบองค์รวมโดยการนวดแผนไทย การนวดเท้า การนวดขาและแขน กิจกรรมนี้มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมประมาณ 60 
คน มี ผศ. ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ อ.วรวรรณ ค าฤาชา ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ อ.เสาวนีย์ นาคมะเริง  ผศ.พิศมัย มะลลิา เป็น
วิทยากร และมีนักศึกษากายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 4  ร่วมบริการวิชาการโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากศูนย์บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ. 
พระยืน จ. ขอนแกน่ คร้ังท่ี 3 

 
            วันท่ี 29 มีนาคม 2555 คณาจารย์จากสาขาวิชากายภาพบ าบัด บริการวิชาการ ณ อบต. ขามป้อม อ. พระยืน จ. 
ขอนแก่น ครั้งที ่3 ในโครงการส่งเสริมจติอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองคร์วมในชุมชน เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองแบบองค์รวมโดยการนวดแผนไทย การนวดหลัง การนวดไหล่ สะบักและศรีษะ มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 60 คน มี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์  อ.วรวรรณ ค าฤาชา อ.เสาวนีย์ นาคมะเริง ผศ.พิศมยั มะลิลา เป็นวิทยากร และ
มีนักศึกษากายภาพบ าบดั ช้ันปีท่ี 4 ร่วมบริการวิชาการ โครงการนีไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ. 
พระยืน จ. ขอนแกน่ คร้ังท่ี 4 

 
             วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 คณาจารยส์าขาวิชากายภาพบ าบัด บริการวิชาการ ณ อบต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.
ขอนแก่น ครั้งท่ี 4 ในโครงการส่งเสริมจติอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองคร์วมในชุมชน เกี่ยวกับการดูแล
ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ เช่น การออกก าลังกาย การยกเคลื่อนย้าย การดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานและการนวดเท้า การ
ท าลูกประคบใช้ในชุมชน และการออกก าลังกายทางเลือกเช่น  ไม้พลอง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน มี 
อ.วรวรรณ ค าฤาชา ผศ.รวยริน ชนาวิรัตน ์อ.ลักขณา มาทอ อ.เสาวนีย์ นาคมะเริง  ผศ.พิศมัย มะลลิา เป็นวิทยากร และมี
อาสาสมัครนักศึกษากายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 4  ร่วมบริการวิชาการ  
             หลังจากนั้น 1 สัปดาหไ์ด้มรี่วมประชุมปรึกษาหารือและการติดตามประเมินผลโครงการตลอดทั้งปี พร้อมท้ังหารือ
แนวทางการเกิดความยั่งยืนและการวางแผนโครงการในปีต่อไป โครงการนี้ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ให้ค าแนะน าทางด้านการยศาสตร์ในการท างานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลา
ผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ร่วมกับสถานบริการเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด โดย ผศ. ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ นายสุวัฒนา กลิ่นศรีสุข น.ส.พลอยไพลิน นามกร นางกฤตยา แสนลี นายกิจ
ชนะ แก้วแก่น และน.ส.รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน ได้บริการให้ค าแนะน าทางด้านการยศาสตร์ในการท างาน และให้ค าปรึกษาปัญหา
สุขภาพของกล้ามเนื้อ อาการปวดข้อต่างๆ แก่แรงงาน และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ที่ทาง
จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงานฯ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม
และให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาอาการปวดข้อต่างๆ และได้ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลอาการปวดข้อ อีกทั้งยังให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มแรงงาน 
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสตูรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 101 คน มี ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ  ผศ.อไุรวรรณ ชัชวาลย์ รศ.อรวรรณ บรุาณ
รักษ ์อ.วรวรรณ ค าฤาชา  อ.ลักขณา มาทอ  ผศ.รวยริน ชนาวิรัตน์  ผศ.พิศมัย มะลลิา นักกายภาพบ าบัดและนักศึกษา
กายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมครั้งนี ้

 
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รุ่นที่ 2 

  
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบดั ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสตูรเสรมิสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้รุ่นที่ 2 จ านวน 99 คน มี ผศ. พิศมยั มะลิลา นักกายภาพบ าบัด 
และนักศึกษากายภาพบ าบัด ร่วมกิจกรรมครั้งนี ้
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รายงานประจ าปี 2555  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

อาจารย์และนักศกึษาสาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการอาชาบ าบัด 

  
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบ าบัด ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่นและแผนกสัตว

บาล  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ให้บริการอาชาบ าบัด ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 ต.
ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การให้บริการอาชาบ าบัดหรือการบ าบัดด้วยการขี่ม้าส าหรับเด็กพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและเตรียมความพร้อมสู่สังคม โดยเป็นฐานเรียนรู้การฝึกงานทางกายภาพบ าบัดในเด็กระบบประสาทส าหรับ
นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น – 15.30 น 
ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ย. 2555 
 
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่ 5-7 

 
คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบ าบัด ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 รุ่น ในวันที่ 15 วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2555 มี คณาจารย์ นัก
กายภาพบ าบัด และนักศึกษากายภาพบ าบัดระดับปริญญาตรี โท เอก คณะเทคนิคการแพทย์  ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
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นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือน้องผู้ด้อยโอกาส 

 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีจาก

พี่เพื่อน้อง ณ ลานอเนกประสงค์คณะฯ เป็นกิจกรรมสันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อการฟื้นฟูโดยได้เชิญตัวแทน
นักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนมารีย์นิรมล โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาคนตาบอด จ านวน 100 
คนเข้าร่วมกิจกรรม มีตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯและผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมบริจาค 
   
อาจารย์และนักศกึษาสาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการผ่านสื่อรายการวิทยุ สวท. 
ขอนแกน่ 

  
วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 4  ไดร้่วมอบรมการประชาสมัพันธ์และบริการวิชาการผ่าน

สื่อรายการวิทยุและฝึกปฏิบัติร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรายการเสียงชุมชนคนอีสาน ณ  สถานีวิทย ุ สวท. ขอนแก่น กรม
ประชาสมัพันธ์  ซึ่งออกอากาศทุกวันเสารเ์วลา 13.00 – 14.00 น มี ผศ. พิศมัย มะลลิาและคุณสุวัฒนา กลิ่นศรสีุข ศิษย์เก่า
กายภาพบ าบัดร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อเป็นการเตรยีมนักศึกษาทีจ่ะพร้อมท างานเป็นนักกายภาพบ าบัดเพื่อออกไปรับใช้
สังคมในอนาคต 
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คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด“ 

  
วันท่ี 9-11 ตุลาคม 2555  คณะเทคนิคการแพทย ์ จัดอบรม “การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผดิปกติ

เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด“ มี รศ.ดร. อ าพร  ไตรภัทร เป็นประธาน  วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.อ าพร  ไตรภัทร  รศ.
รัชนี สุวรรณนุรักษ์  ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์ และ อ.อนุชา สร้อยส าโรง   ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเทคนิค
การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วทุกภมูิภาคของประเทศ ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การอบรมฯสามารถน าไปใช้พัฒนางานตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ผูเ้ข้าร่วมท างานอยูไ่ด ้ 
 
วารสารทางวิชาการ 
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด มีค่า TCI Impact factor สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ 

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด มีค่า TCI 
Impact factor เพิ่มขึ้นเป็น 0.361 สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จาก
จ านวน 235 รายการ และมีค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเท่ากับ 0.31 ซึ่งสูงเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2555  

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด เป็น 1 ใน 59 
วารสารไทยที่ได้รับการรับรองในกลุ่มที่ 1 (ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้
การรับรองไว้ 3 ปี) และถูกจัดให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ จาก 
สกว. โดยอัตโนมัติ ไปจนถึง ปี 2557 
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5. ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
5.1) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ “เตรียมพร้อมกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา 100%” 

วันท่ี 5 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์  โดย รอง
คณบดฝี่านแผนและประกันคณุภาพ ได้จัดโครงการประชุมและสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับกลุ่มวิชา 100% : การถ่ายทอดตัวช้ีวัด และเขียนรายงานประเมินตนเอง” โดยไดร้ับเกียรติจาก รศ.ดร. เกรียง
ไกร กิจเจริญ คณบด ีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ไชยวิทย ์ ธนไพศาล เปน็วิทยากรบรรยาย มี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน 
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การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะได้มีการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา ประจ าปีการศึกษา 

2554 (1 มิถุนายน2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
ตารางที่ 14 รายชื่อกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพระดับกลุ่มวชิา สายวิชากายภาพบ าบัด 

ชื่อ – สกุล คณะกรรมการ 

1. รศ.โชติชนะ วิไลลักขณา เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ ์ เป็นกรรมการ 

3. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล เป็นกรรมการ 

4. ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล เป็นกรรมการ 

5. รศ.อรุณลักษณ์  ลลุิตานนท์ เป็นกรรมการ 

6. ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

7.นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ตารางที่ 15 รายชื่อกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพระดับกลุ่มวชิา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ชื่อ – สกุล คณะกรรมการ 

1. ผศ.สุภร กตเวทิน เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.ชุลี  โจนส ์ เป็นกรรมการ  

3. ผศ.พรรณี  ปึงสุวรรณ เป็นกรรมการ  

4. ผศ.อลงกต  เอมะสิทธ์ิ เป็นกรรมการ  

5. รศ.นันทรัตน์  โฆมานะสิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

6.นางสาวดรณุี ชูคันหอม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5.2) การพัฒนาบุคลากร 

ตารางที่ 16 สรุปจ านวนการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ 

สายวิชา/ สายงาน ปฏิบัติงานจริง 
ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะทาง
วิชาการ 

คิดเป็นร้อยละ 

สายวิชาเทคนิคการแพทย ์ 49 48 97.96 
สายวิชากายภาพบ าบัด 23 22 95.65 
สายสนบัสนุน 58 58 100.00 

รวม 130 128 98.46 
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พัฒนาบุคลากร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning 

 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2554  คณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนแบบ Research Base 

Teaching and Learning ได้จดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเรยีนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน (Research 
Based Learning)” ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผศ.ชุล ี โจนส์ และ อ.ราตรี ทวิชากร
ตระกลู เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกอบรม Acore รุ่นที่ 4 และรศ.โชติชนะ 
วิไลลักขณา แนะน า MOODLE ส าหรับใช้ในระบบ E – Learning และโปรแกรม Adobe Captivate ส าหรบั CAI โครงการนี้
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่เกีย่วข้อง มีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการการเรยีนรู้ รวมถึงการน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัตจิริงในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพ
ของบัณฑิตให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป 

ทั้งนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2554 นี ้คณะกรรมการฯ จะจัดท า Blog เกี่ยวกับ“การเรยีนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research Based Learning)” เพื่อให้ผู้สนใจเขา้ไปศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเองตามลิงค ์
http://amsalumni.kku.ac.th/webamsaf/ 
 
ฝ่ายวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์จัดบรรยายมุ่งเน้นการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

  
วันท่ี 31 มกราคม 2555  ฝ่ายวิจยั บัณฑิตศึกษาและวเิทศสัมพันธ์ คณะเทคนคิการแพทย์ จัด บรรยายหัวข้อ “เขียน

อย่างไร จึงไม่ reject” โดย รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ ณ ห้องบรรยาย 3 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุ
เมธากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวเิทศสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี ้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
ให้กับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาในการเขียนบทความเพื่อใหไ้ด้รบัการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 
 
 

http://amsalumni.kku.ac.th/webamsaf/
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย”์ ครั้งท่ี 1 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ช้ัน 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.เกรียง
ไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผศ.พญ.รัตนา ค าวิลัยศักดิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวทวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ อ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิ
ริยพันธุ ์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นวิทยากร  

 
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม KM (Knowledge Management)  

 
 
วันท่ี 13  มีนาคม  2555  กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม KM (Knowledge 

Management) เรื่อง “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างไรให้ได้ผล” ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์เพื่อ
เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการออกแนะแนวสญัจร ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกัน
ระหว่างผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมและทมี KM  มีการบรรยายโดย นายมนัส  จันทหาร  ชมภาพสไลด์การออกแนะแนวสัญจร โดย
นางสาววิลาวรรณ  สีคุณแสน  และชมคลิปเก็บตกของนักเรียนโดยนางอริสรา อุดจันทร ์ ไดร้ับเกียรติจากนางอาภรณ์ เอี่ยมนิ
รัตน์ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ท้ายกิจกรรมมกีารเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิ เช่น อัตราการแข่งขัน 5 ปี  ค่า
คะแนนสูงต่ า 3 ปี  ซึ่งแต่ละค่ามีอตัราการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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๒๕๕๕ สามทศวรรษกายภาพบ าบัด ม.ขอนแกน่ ก้าวย่างเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย 

  
วันท่ี 19-22 มีนาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2555 ในหัวข้อ “๒๕๕๕ สามทศวรรษกายภาพบ าบดั ม.ขอนแก่น : ก้าวย่างเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย ”  ณ 
ห้องมงกุฏเพชรและห้องกรีนรูม โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ได้รับเกยีรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจรญิ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายด้วยหัวข้อ “วิชาชีพกายภาพบ าบัดกับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสผลกระทบ และความทา้ทาย” รวมถึงกาจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชาชน 

ในโอกาสทีส่ายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ครบรอบ 30 ปี ในปี 2555  บุคลากรในสายวิชาฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่าง นักกายภาพบ าบัด อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย และเพือ่เป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ให้บริการด้านสุขภาพของภมูิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี ้
 
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 
วันท่ี 18 - 19 เมษายน 2555 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) และการถ่ายทอดตัวช้ีวัด” ณ ห้อง
ประชุมพิสฏิฐ-์เนตรเฉลยีว สณัฑ์พทิักษ์ ช้ัน 8 คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รบัทราบนโยบายของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นใน 4 ปีข้างหน้า และร่วมก าหนดประเด็นในการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปีของคณะเทคนิค
การแพทย์ (พ.ศ.2555-2559) 

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานและสรุปผลงานท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. 2551 – 2554) และบรรยายเรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ปี 2555-2559  และวิสัยทัศน์ ใน 4 ปีข้างหน้า รวมทั้ง
การถ่ายทอดตัวช้ีวัด การเสวนารบัฟังข้อเสนอแนะจากผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย โดย ผศ.พิศมัย  มะลิลา เป็นผู้ด าเนินการเสวนา และ
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ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ คุณจีรวรรณ  ดนัยตั้งตระกลู  (ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตสาขากายภาพบ าบัด) คุณยศสมบตั ิ จัง
ตระกลู  (ตัวแทนผู้ใช้บัณฑติสาขาเทคนิคการแพทย์) คุณทิพยวรรณ  มุกน าพร (ตัวแทนผู้ปกครอง) และนายธนวัฒน์  ชัยนิคม 
(ตัวแทนนักศึกษา) 

 
 

วันที ่19 เมษายน 2555 ฝ่ายแผนและประกันคณุภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ สรุปการสมัมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง 
“การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) และการถ่ายทอดตัวช้ีวัด” โดยตัวแทนจากบคุลากรทั้งสายผูส้อนและ
สายสนบัสนุน น าเสนอผลการระดมความคิดเห็น เพื่อน าข้อมูลไปก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ให้มีความชัดเจนและมีการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บุคลากรสายสนบัสนนุเข้าร่วมสมัมนาประจ าปี 2555 
 

 
 
วันท่ี  21 เมษายน 2555 รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นประธานการเปิดสมัมนาประจ าปี 
2555 ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคนิคการแพทย ์ณ โรงแรมทรอปิคาน่า จังหวัดชลบุร ี
              ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ ได้จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “บทบาทของบุคลากรในการขับเคลื่อน
องค์กร”ระหว่างวันท่ี 19 – 22 เมษายน 2555  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมทรอปิคาน่า 
จังหวัดชลบุร ีซึ่งการจัดสมัมนาครัง้นี้เป็นการทบทวนบทบาท หน้าท่ี รวมทั้งมีการปรับเปลีย่นการบริหารจัดการงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนค์ณะเทคนิคการแพทย ์“เทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัดชั้นน าของภูมภิาคอาเซียนและ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชียทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ” 
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โครงการอบรมป้องกันโรคจากการท างานจากการท างานด้านการยศาสตร์ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลชัยภมูิ 
 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2555  รศ.ดร.วชัิย อึงพินิจพงศ์ สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ไดร้บัเชิญให้เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันโรคจากการท างานจากการท างานด้านการยศาสตรส์ าหรบับุคลากรโรงพยาบาล
ชัยภูม”ิ ณ ห้องประชุม Convention B โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอรท์  พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท 2 ท่าน คือ นางสาว
พลอยไพลิน นามกร และนางสาวกฤตยา แสนล ีเป็นวิทยากรร่วมในการอบรม พร้อมท้ังให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลตนเองในขณะปฏิบตัิงาน อาทิ ท่าทางการท างาน วิธีการออกก าลังกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  

 

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ค่ายเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความ
วิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนคิการแพทย์ (AMS Publication CAMP) 

 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์จัดเสวนาเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่ค่ายเพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาการ

เขียนบทความวิจัยสู ่การตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย ์(AMS Publication CAMP) ณ 
ห้องสัมมนา 3/1 ได้รับเกยีรตจิาก ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผูร้ิเริ่มโครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 
คณะเกษตรศาสตร ์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ ์โดยวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดร้ับทราบถึงแนวคิด ที่มา และ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะเดียวกันท่ีจุดประกายมา
สู่โครงการ AMS Publication CAMP 
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ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดตัวโครงการ AMS publication camp 

 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 โดยฝา่ยบัณฑติศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ เปิดตัวโครงการ AMS publication camp เพื่อ

ผลักดันใหค้ณาจารย์ในคณะฯตีพมิพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้มากยิ่งข้ึน  
กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุม่โรคหวัใจและหลอดเลือด จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้

ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณบด ี
โดยสมาชิกกลุ่มได้น าเสนอข้อมลู และร่างต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกนัและกัน โดยมี รศ.ดร.
เต็มดวง ลิม้ไพบูลย์ และรศ.ดร.พชัรี เจียรนัยกรู เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการค่ายเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสูก่ารตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติ  

 
การประชุมดังกล่าวท าให้สามารถเห็นแนวทางในการดึงจุดแข็งของงานวิจัยออกมาเพื่อให้สามารถได้รา่งต้นฉบับเพื่อ

การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติทีม่ ีimpact factor ได ้รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มมีการตื่นตัวเพื่อที่จะเร่งเขียน
ต้นฉบับให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

วันท่ี 2 – 5 สิงหาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์ได้จดัโครงการคา่ยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความ
วิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยและกลุ่มวิจยั ณ โรงแรมน่านน้ า คันทรโีฮม รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.
นครราชสมีา เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความด้านต่างๆ และการตดัสินใจเลือกวารสารเพื่อ
ตีพิมพ ์ตลอดจนไดรู้้ถึงเทคนิคการเตรียมบทความวิจัยต้นฉบับให้มีคณุภาพ และน าไปสู่การไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ   โดยคาดวา่หลังจากการจัดกิจกรรมจะสามารถได้บทความที่ไดร้ับการตอบรับให้ตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ อย่าง
น้อย 3 บทความ 
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กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคหัวใจฯ ประชุมความก้าวหน้า AMS Camp คร้ังท่ี 2 

 
วันท่ี 7 กันยายน 2555 กลุ่มวิจยัโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมจัดประชุมกลุม่ใน โครงการ AMS 

publication camp ติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะแกค่ณาจารย์ที่เป็นสมาชิก ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 
2 คณะเทคนิคการแพทย ์ การประชุมในครั้งนี้สมาชิกกลุ่มได้น าเสนอข้อมูล และร่างต้นฉบับเพื่อการตพีิมพ์ รวมทั้งแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยม ีรศ.ดร.เตม็ดวง ลิ้มไพบูลย์ และ รศ.ดร.พัชรี เจยีรนัยกรู เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 
 
กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคหัวใจฯ ประชุมความก้าวหน้า AMS Camp คร้ังท่ี 3 

 
วันท่ี 17 กันยายน 2555 กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุม่โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จดัการ

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการ AMS publication camp ครั้งท่ี 3  ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะ
เทคนิคการแพทย ์ โดยมี รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ และ รศ.ดร.พชัรี เจียรนัยกรู เป็นประธานและอาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มร่วมสิบคนได้น าเสนอข้อมูล พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่างต้นฉบับเพื่อการตพีิมพ์  
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AMS Publication Camp กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
วันที่ 17-18 กันยายน 2555 กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยของกลุ่ม
วิจัยฯ ภายใต้โครงการ AMS Publication Camp ที่ห้องประชุมสุพรรณิกา โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น 
โดยได้เชิญ Prof.Dr. Yukifumi Nawa ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การ
เขียนบทความวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์” พร้อมทั้งได้วิจารณ์งานวิจัยตัวอย่าง เพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการเขียน
บทความวิจัยอื่นๆต่อไป ทางกลุ่มวิจัยฯ ยังได้มีการท า workshop เกี่ยวกับการวิจารณ์งานวิจัยของนักวิจัยภายในกลุ่มวิจัยฯ 
โดยมี ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ และ Miss Jackie Hall ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษมาคอยให้ค าแนะน าในการเขียนบทความใน
ครั้งนี ้
 
AMS Share & Learn ประกวดผลงานความเป็นเลิศของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
วันท่ี 25 กันยายน 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS Share & Learn 2012” 

แสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคลากรในคณะฯ ณ ส านักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรม AMS 
Share & Learn 2012 มีบุคลากรร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 ผลงาน โดยผลงานที่แสดงความเป็นเลิศ
ทางการปฏิบัติงานสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ การส ารวจการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ก่อนเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา ผลงานของ ผศ.จินดารัตน์ ตระกูลทองและคณะ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 2 และ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,000 และ 500 บาท คือ นายมนัส จันทหาร จากผลงาน กระดาษ 1 ใบไขปัญหาการ
รับเข้า และนางพิมพา โสภาและนายมนัส จันทหาร จากผลงานไหว้พระเชิงอนุรักษ์ 9 วัด ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล พร้อมเงินรางวัลๆ 250 บาท คือ 1) นักศึกษา เทคนิค
การแพทย์วิจัยคนอ้วนในชุมชนบ้านเกิด ผลงานของ ผศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา ร่วมกับ น.ส.ศิริพร วงละคร น.ส.เดือนฉาย ใจงาม 
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ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี ผศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล ดร.ธนกร ปรุงวิทยา 2) เป็นคนสุขภาพดี....ไตดีจริงหรือ
เปล่า? : ผลตรวจการท างานของไตโดยใช้แถบตรวจไมโครอัลบูมิน ผลงานของ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี ร่วมกับ นายณัฐพล พรหม
อุดม นายอรรถพล สาโส นางสาวธิดารัตน์ ช่อมะลิ ผศ. วิสุทธิ์   กังวานตระกูล ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง 3) ผลงานการ
วิเคราะห์ระบบการสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี คณะเทคนิคการแพทย์ ของ ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล นางอาภรณ์ 
เอี่ยมนิรัตน์ นางจันทร์หอม ค าภู และนายเชิดชูเกียรติ์ พงษ์ไทย และ 4) การปรับปรุงสถานที่วางเอกสารประกอบการสอน
กลุ่มวิชาเคมีคลินิกให้แก่นักศึกษาตามหลัก 5 ส. ผลงานของ นางสาวชลธิศา พลทองมาก และ ผศ.จินดารัตน์ ตระกูลทอง 
 
AMS Publication Camp กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
(ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1   

 
วันท่ี 28 – 29 กันยายน 2555 กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพฒันาการตรวจวินจิฉัยทางห้องปฏบิัติการทางการ

แพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 ภายใต้
โครงการ AMS Publication Camp ณ กรีนเลควิว รีสอร์ท อ.อุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารอื ทบทวนแผนงานและ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนนิงาน มี รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผูอ้ านวยการ ศวป. เป็นอาจารย์พี่เลีย้ง และสมาชิกโครงการ
จ านวน 8 คน รวมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อเสนอแนะ ได้แก ่รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และผศ.ดร.ภัท
ระ แสนไชยสรุิยา ทั้งนี้กลุ่มวิจัยธาลัสซเีมียตั้งเป้าหมาย Manuscript ไว้จ านวน 12 เรื่องภายในป ี2555  

ทางกลุ่มวิจัยธาลสัซีเมียฯ ยังได้จดัการประชุมสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแกไ้ข ในการด าเนินการวิจัยและการให้บริการวิชาการในงานประจ าวันของหน่วยบรกิารธาลสัซีเมีย รวมถึง
การทบทวนการด าเนินงานด้านคณุภาพตามระบบ ISO 15189 (2007) ที่ทางกลุ่มไดร้ับการรับรองแลว้ และรายงานความ
คืบหน้าของการด าเนินงานเพื่อเตรียมขอรับการรับรองระบบ ISO 17043   นอกจากน้ีไดป้รึกษาหารือถึงเรื่อง การจัดการ
สารเคมีอันตรายและการจัดการดา้นความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ โดยมีนายอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ ผู้จัดการคุณภาพ เป็น
ผู้บรรยายสรุป 
 
AMS Camp รุกต่อเนื่อง! กลุ่มวจิัย Infectious ประชุมเขียนบทความ 

 
วันท่ี 27 กันยายน 2555 กลุ่มวิจัยวินิจฉัยโรคติดเชื้อ หรือ Infectious ร่วมจัดประชุมฝึกเขียนบทความกลุ่ม ซึ่งเป็น

หนึ่งในโครงการ AMS publication camp ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบัเกียรตจิาก ผศ.นพ.ชาญ
วิทย์ ตรีพุทธรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดเทคนิคการ
เขียนบทความต่างๆแก่สมาชิกกลุม่ ณ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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AMS Publication Camp กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
วันท่ี 26 ตุลาคม 2555 กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออ่ืนๆ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จดัเสวนาแลกเปลีย่น

เรียนรูเ้รื่องการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวจิัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ 
ภายใต้โครงการ AMS Publication Camp ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 อาคารสริิคณุากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไดเ้ชิญ 
อาจารย์วิไล อึงพินิจพงศ์ และ Miss Jackie Hall ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวจิัย
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของกลุ่มวิจัยฯ ร่วมกันพัฒนางาน
ตีพิมพ์ของแต่ละท่านใหไ้ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้ได้อย่างน้อย 3 ฉบับ  ในงานมีการมอบใบ
ประกาศนียบตัรให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และมีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมของกลุม่วิจัยฯ 
เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2555 
 
กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคหัวใจฯ ประชุมความก้าวหน้า AMS Camp คร้ังท่ี 4 

 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มวิจัยโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการ

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการ AMS publication camp ครั้งท่ี 4 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ โดยม ีรศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ และ รศ.ดร.พัชรี เจยีรนัยกูร เป็นอาจารย์พี่เลีย้งประจ ากลุ่ม 
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6. ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ 

   
 
 
6.1) สัญญาความรว่มมือกับนานาชาติ 
ตารางที่ 17 The MOUs currently active are as follows: 
ล าดับที ่ สถาบัน ประเทศ ระยะเวลา 

1 Faculty of health & Biomedical Sciences, 
University of South Australia 

Australia 4 July 1997 – ไม่ก ำหนดระยะเวลำ 

2 Institute of Genetic Information, Kyushu 
University, Japan 

Japan 20 July 1997 – ไม่ก ำหนดระยะเวลำ 

3 School of Health Sciences, Fujita Health 
University, Japan 

Japan 25 July 2007 - 2012 

4 London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, University of London 

United 
Kingdom 

27 May 2008 - 2013 

5 Department of Immunology, Department 
of Bacterial Pathogenesis and Infection 
Control, National Institute of Infectious 
Diseases, Japan 

Japan 23 January 2009 - 2014 

6 Kumamoto Health Science University, 
Japan 

Japan 1 April 2009 - 2013 

7 Telethon Institute for Child Health 
Research} University of Western  Australia 

Australia 24 February 2010 - 2015 

8 The Chinese University of Hong Kong, Hon 
Kong  

Hon Kong 19 May 2012 - 2018 
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Faculty Level  staff 
ตารางท่ี 18 Visiting international faculty  inbound   
=ผู้เชี่ยวชำญ อำจำรย์ นักวิจยั นักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกสถำบันต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นสถำบันทำงกำรศึกษำ  
วิจัย หรือหน่วยงำนเอกชน ฯลฯ  ในต่ำงประเทศท่ีได้รับเชิญมำสอนหรือวิจัยในสถำบัน 
มาต ่ากว่า  3 เดือน  

ที ่ ชื่อ กิจกรรมที่มา วัน  เดือน ปี  สถาบัน/สังกัด ประเทศ 
1 Asst.Prof.Jikai Sonoda ท ำวิจัย 2 ต.ค 54 – 

13 ต.ค 54 
University of 
Health Sciences 

ญี่ปุ่น 

2 Prof. Catherine 
Hawrylowicz 

บรรยำยพิเศษ 25 ต.ค 54 – 
25 ต.ค 54 

Department of 
Asthma, Allergy 
and Respiratory 
Science King's 
College London, 
United Kingdom 

สหรำชอำณำจักร 

3 Asist.Prof.Jikai Sanoda บรรยำยพิเศษ 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54 

Ibaraki Prefectural 
Health Science 
University 

ญี่ปุ่น 

4 Miss Hiroko Yamamoto เยี่ยมชมคณะฯ บรรยำย
พิเศษ 

10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54 

Ibaraki Prefectural 
Health Science 
University 

ญี่ปุ่น 

5 Mr.Andrew Pike บรรยำยพิเศษ เรื่อง 
Stress, Tension and 
Trauma Release 
Exercise 

6-ม.ค.-55 นิวซีแลนด ์ นิวซีแลนด ์

6 Dr.Philip Heraud The examining 
committee in the 
Thesis Defense of Miss 
Chirapond Chonanand 
and give a special 
seminar on FTIR 
application 

15 ม.ค. 55 –
20 ม.ค. 55 

 Monash 
Immunology & 
Stem Cell Labs  
Faculty of 
Medicine, Nursing & 
Health Sciences, 
Clayton 

ออสเตรเลีย 

7 Prof.Sok Ching Cheong Introduction to CARIF : 
opportunity for cancer 
research collaboration  

13-ม.ค.-55 National University 
of Malaysia 

มำเลเซีย 

8 Prof.David Kaber Visiting AMS and 
Physical Therapy   

11 ธ.ค. 54 – 
5 ม.ค. 55 

North Carolina 
State University 

สหรัฐอเมริกำ 

9 Prof.Chikako Okumura เยี่ยมชมคณะฯ 14 - 22 มี.ค.
55 

Kumamoto Health 
Sciences University 

ญี่ปุ่น 

10 Assoc.Prof.Tomonori 
Yasuda 

เยี่ยมชมคณะฯ 14 - 22 มี.ค.
55 

Kumamoto Health 
Sciences University 

ญี่ปุ่น 
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ที ่ ชื่อ กิจกรรมที่มา วัน  เดือน ปี  สถาบัน/สังกัด ประเทศ 
11 Prof.Soisungwan 

Satarug 
บรรยำยพิเศษฯ 8-9 ม.ีค.55 Centre for Kindney 

Disease Research, 
Quennsland 
University 

ออสเตเลีย 

12 Dr. Saskia  Decuypere  บรรยำยพิเศษ 3 - 11 ม.ิย.
55 

Telethon Institute 
for Child Health 
Research 

ออสเตรเลีย 

13 Assoc.Prof.Dr.Cornelis 
L.Harteveld 

บรรยำยพิเศษ 9 ก.ค.55 Leiden University เนเธอร์แลนด ์

14 Assoc. Prof. Dr. Petr 
Hamal  

บรรยำยพิเศษ 28 ส.ค.55 Palacky University 
of Dentistry and 
Medicine 

สำธำรณรัฐเช็ค 

15 Dr. Valadimira Hamal บรรยำยพิเศษ 28 ส.ค.55 Palacky University 
of Dentistry and 
Medicine 

สำธำรณรัฐเช็ค 

16 Asst. Prof. Kaburagi 
Makoto 

เยี่ยมชมคณะฯ 10-11 ก.ย. 
55 

Kumamoto Health 
Sciences University 

ญี่ปุ่น 

17 Mr. Makoto Oguma, 
Ms.Tomomi Matsui, 
Ms.SSumanee 
Nutmagul 

เยี่ยมชมกิจกรรมของ
อำสำสมัครจำกไจก้ำและ
หำรือกับคณะเกี่ยวกับ
กิจกรรมของอำสำสมัครที่
ผ่ำนมำ 

14 พ.ย. 55 Japan International 
Cooperation 
Agency (JICA) 

ญี่ปุ่น 

18 Assoc.Prof. Cote 
Michele Lynn 
Asist.Prof. Laura Rozek 

ปรึกษำหำรือและ
แลกเปลีย่นประสบกำรณ/์
เยี่ยมชมคณะฯ 

3 ต.ค. 55 Wayne State 
University 
University of 
Michigan 

สหรัฐอเมริกำ 

19 Prof.Daret St.Clair บรรยำยพิเศษ 15 ต.ค. 55 University of 
Kentucky 

สหรัฐอเมริกำ 

20 Mr. Makoto Oguma, 
Ms.Tomomi Matsui, 
Ms.SSumanee 
Nutmagul 

เยี่ยมชมกิจกรรมของ
อำสำสมัครจำกไจก้ำ
และหำรือกับคณะ
เกี่ยวกับกิจกรรมของ
อำสำสมัครที่ผ่ำนมำ 

14 พ.ย. 55 Japan 
International 
Cooperation 
Agency (JICA) 

ญี่ปุ่น 

21 Mr. Rory Williams วิทยำกรในกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
เรื่อง Combining 
Western Remedial 
Massage and Thai 
Massage 

30 ส.ค.-2 
ก.ย. 55 

Prirate Clinic for 
PT 

ออสเตรเลีย 
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มามากกว่า  3 เดือน  
ที ่ ชื่อ กิจกรรมที่มำ วัน  เดือน ปี  สถำบัน/สังกัด ประเทศ 
1 MS. YASUYO 

TSUTSUI 
อำสำสมัคร 1 พ.ค 54 – 30 

ต.ค 54 
อำสำสมัครญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 

2 Ms.Yayoi ITO ผู้ช่วยสอนนักศึกษำ
สำขำกำยภำพบ ำบัด 

24 มิ.ย. 2555 - 
24 มิ.ย. 2557 

Japan 
International 
Cooperation 
Agency  (JICA) 

ญี่ปุ่น 
 

3 Miss Asia-
Sophia Wolf 

มำท ำวิจัย 12 มิ.ย 55 –  
20 ก.ย. 55 

  

 
ตารางท่ี 19 Visiting international faculty  outbound   
=อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกร ที่ได้รับเชิญจำกสถำบันต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นสถำบันทำงกำรศึกษำ วิจัย หรือ
หน่วยงำนเอกชน ฯลฯ ในต่ำงประเทศเพ่ือไปท ำหน้ำที่สอนหรือวิจัย 
ไปต ่ากว่า  3 เดือน  
ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
1.  รศ.สุพรรณ ฟู่เจรญิ 

รศ.กุลนภำ ฟู่เจรญิ 
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
Human Genoome Meeting 
2012 (HGM 2012) และเสนอ
ผลงำนวิจัยเรื่อง cDNA and 
genomic DNA analysis in 
characterization of three rare 
Hb variants found in 
Thailand เรื่อง DHPLC assay 
for rapid identification of 
gene deletions associated 
with high hemoglobin F in 
Thailand และเรื่อง Rapid 
characterization of known 
and unknown B-thalassemia 
mutations in northeast 
Thailand using denaturing 
HPLC 

10-15 ม.ีค.
55 

- ออสเตรเลีย 

2.  ผศ.กำญจนำ เลิศมีมงคลชัย ปรึกษำหำรือโครงงำนวิจัยของ
นำงสำวสิรริัตน์ ตรีพุทธรัตน์ และ
นำงสำวดวงจันทรสุวรรณแสน 
นักศึกษำทุนโครงกำรปริญญำเอก
กำญจนำภเิษก(คปก.) กับ Ph.D. 
Catherine Hawrylowicz 

20-29 ก.พ.
55 

Department 
of Asthema, 
Allergu and 
Respiratory 
Science. 
King's 
College of 
London 

อังกฤษ 
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ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
3.  ผศ.กำญจนำ เลิศมีมงคลชัย รับเชิญเป็นวิทยำกรในงำน 

European Melioidosis 
Meeting บรรยำยในหัวข้อ 
"Human neutrophil 
responses to B.pseudomallei 

24 ก.พ. 55 - เนเธอร์แลนด ์

4.  รศ.กนกวรรณ แสนไชยสรุิยำ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
1st International Conference 
on Nutrition and Growth และ
เสนอผลงำนวิจัยเรื่อง A simple 
strategy for screening iron 
deficiency anemia among 
children and adolescent 
vegans 

28 ก.พ.-5 
ม.ีค. 55 

- ฝรั่งเศส 

5.  รศ.จุฬำรตัน์ ปริยชำติกุล เดินทำงเพื่อน ำนำงสำวยอดหทัย 
ทองศรี นักศึกษำทุนโครงกำร
ปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) 
ไปแนะน ำตัวกับ Associate 
Professor Dr. Petr Hamal 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมใน
ต่ำงประเทศ และท ำวิจัยซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยำนิพนธ ์

12-22 ก.พ. 
55 

Palacky 
Universiy 
Olomouc 
and 
University 
Hospital  

สำธำรณรัฐเช็ก 

6.  ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
1st Singapore Rehabilitation 
Conference เสนอผลงำนวิจัย
เรื่อง Effectiveness of 
combined exercise program 
on 30s Sit to Stand Test and 
10 meter Walk Test in 
people with cerebral palsy 

8-13 ก.พ. 
55 

- สิงคโปร ์
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ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
7.  รศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล   

รศ. อรวรรณ บุรำณรักษ์    
ผศ. อุไรวรรณ ชัชวำลย ์

เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
1st Singapore Rehabilitation 
Conference และเสนผลงำนวิจัย
ดังนี้ รศ. รุ้งทิพย์ เรื่อง Incidence 
and Risk Factors of Neck and 
Shoulder Pain Among The 
Sewing Machine Operators 
ผศ. อุไรวรรณ เรื่อง 
Psychological Effects of 
Traditional Thail Massage on 
Patients Related with 
Functional Headache: 
Short'Term Effect (3 Week) 
รศ. อรวรรณ เรื่อง Comparison 
of acute effect between 
Ruesidadton (Thai Yoga) and 
Chikung on mood status 

8-14 ก.พ. 
55 

- สิงคโปร ์

8.  ผศ. สุทธิพรรณ กิจเจรญิ     
อ. ธนกร ปรุงวิทยำ           
อ. ศิริพร ปรุงวิทยำ 

เข้ำรับกำรอบรมหลักสตูร ACore 
201 กำรจัดกำรเรยีนรู้ที่ใช้วิจัย
เป็นฐำน รุ่น 4 พ.ศ. 2555 

15-19 ก.พ. 
55 

School of 
rofessional 
and 
Continuing 
Education 
The 
University of 
Hong Kong 
เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง 

ฮ่องกง 

9.  ผศ.อรณุน ีสังกำ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 22nd 
European Congress of 
Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases และเสนอ
ผลงำนวิจัยเรื่อง 
Characterization of a novel 
gene, Rv2787, encoding 
ATPase in Mycobacterium 
tuberculosis 

29 มีนำคม 
- 7 เมษำยน 
2555 

- อังกฤษ 

10.  รศ.ยุพำ เอื้อวิจิตรอรณุ ไปรำชกำรเพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับ
นักวิเครำะห์กำรแพทย์ให้เป็น
ระดับปริญญำตร ี

1-3 ก.พ. 55 มหำวิทยำลยั
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

สปป.ลำว 
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ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
11.  ผศ.อรณุี สังกำ ประชุมวิชำกำรและเสนอ

ผลงำนวิจัย 22nd European 
Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious 
Diseases 

29 มี.ค.-5 
เม.ย.55 

- อังกฤษ 

12.  รศ. สหพัฒน์ บรัศวร์ักษ ์ เพื่อหำรือด้ำนควำมร่วมมือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์สุขภำพจำกสมุนไพร 

25-29 
กุมภำพันธ์ 
2555 

- จีน 

13.  รศ. กนกวรรณ แสนไชยสรุิยำ หำรือจัดตั้งระบบควบคมุและ
ป้องกันโรคธำลสัซีเมยีชนิดรุนแรง 
ในโครงกำรพัฒนำระบบและ
เครือข่ำยกำรควบคุมและป้องกัน
โรคธำลัสซเีมียชนิดรุนแรงในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยและอนุภูมภิำคลุม่น้ ำโขง 

13 
กุมภำพันธ์ 
2555 

- สปป. ลำว 

14.  รศ.โชติชนะ วิไลลักขณำ โครงกำรเรียนรู้ ดูท ำ จรรยำบรรณ
ของเรำ 

29-30 
มีนำคม 
2555 

- สปป. ลำว 

15.  รศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร ์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
The Third Asian Conference 
on the Social Sciences และ
เสนอผลงำนวิจัยเรื่อง 
Community participation for 
improving the accessibility to 
medical services of persons 
with disabilities in Thailand 

1-8 
พฤษภำคม 
2555 

- ญี่ปุ่น 

16.  รศ. ณัฐยำ แซ่อึ้ง เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
XXVth International 
Symposium on 
Technological Innovations in 
Laboratory Hematology และ
เสนอผลงำนวิจัยเรื่อง 
Prevalence of Southeast 
Asian Ovalocytosis in Thak 
Population 

19-26 
พฤษภำคม 
2555 

- ฝรั่งเศส 
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ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
17.  รศ.กนกวรรณ แสนไชยสรุิยำ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 

XXVth International 
Symposium on 
Technological Innovations in 
Laboratory Hematology และ
เสนอผลงำนวิจัยเรื่อง 
Macrocytic anemia due to 
vitamin B-12 deficiency 
among northeast-Thai 
vegetarians 

19-26 
พฤษภำคม 
2555 

- ฝรั่งเศส 

18.  ผศ.ยุพิน อนิวรรตอังกูร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
XXVth International 
Symposium on 
Technological Innovations in 
Laboratory Hematology (ISLH 
2012) 

18-27 
พฤษภำคม 
2555 

- ฝรั่งเศส 

19.  อ.สุภำวดี แยม้ศร ี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
XXVth International 
Symposium on 
Technological Innovations in 
Laboratory Hematology (ISLH 
2012) และเสนอผลงำนวิจยัเรื่อง 
Demonstration of Hb 
Constant Spring and Hb E-
Constant spring on capillary 
electrophoresis system 

19-25 
พฤษภำคม 
2555 

- ฝรั่งเศส 

20.  ผศ.ไมตรี ปะกำระสังข ์ โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพมหำวิทยำลยัและ
คุณภำพชีวิตของอำจำรย์บุคลำกร
และนักศึกษำ 

6-10 
พฤษภำคม 
2555 

- เกำหล ี

21.  รศ.สหพัฒน์ บรศัว์รักษ ์ ปรึกษำหำรืองำนวิจัยร่วมกับ Dr. 
Renuka Nair ผู้เชี่ยวชำญดำ้น 
Research and Development 
of Chemical produce 

24 
พฤษภำคม-
4 มิถุนำยน 
2555 

- สหรัฐอเมริกำ 

22.  รศ.ชุลี โจนส์                   
ผศ.สภุำภรณ์ ผดุงกิจ 

ศึกษำดูงำนองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ณ ประเทศฮ่องกง (โครงกำรอบรม
หลักสตูร Mcore 502: กำรพัฒนำ
ผู้น ำเพื่อมุ่งสู่กำรเป็งองค์กำรแห่ง
กำรเรยีนรู้ ผู้บริหำรระดับกลำง 
สำยวิชำกำร 

27-30 
พฤษภำคม 
2555 

 ฮ่องกง 



[71] 

รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
23.  รศ.กนกวรรณ แสนไชยสรุิยำ ไปนิเทศตดิตำมเพื่อสนับสนุนกำร

ท ำงำน รวมทั้งหำรือปัญหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกับผู้
ปฏิบัติและผู้บริหำรในโรงพยำบำล
มำเรียเทเรซำ 

1 มิถุนำยน 
2555 

รงพยำบำลมำ
เรียเทเรซำ  

สปป.ลำว 

24.  ผศ.กำญจนำ เลิศมีมงคลชัย เข้ำร่วมประชุมวำกำร NIH IEDB 
Epitope analysis consortium 
meeting to be held at the 
London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, June 
2012 

17-24 
มิถุนำยน 
2555 

- อังกฤษ 

25.  ผศ.กำญจนำ เลิศมีมงคลชัย เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรในหัวข้อ 
"From Genome to Antigen: a 
Mutidisciplinary Approach 
towards th eDevelopment of 
an Effective Vaccine Against 
Burkholderia pseudomallei, 
the Dtiological Agent of 
Mieloidosis" 

14-17 
มิถุนำยน 
2555 

- สเปน 

26.  รศ.อรณุรัฐ รม่พฤกษ ์ เข้ำร่วมประชุม Fresenius Kabi 
Advanced Course on 
Transfusion Technology 

26 มิถุนำยน 
ถึง 1 
กรกฎำคม 
2555 

- มำเลเซีย 

27.  รศ.กนกวรรณ แสนไชยสรุิยำ ได้รับเชิญจำก Hue University 
of Medicine and Pharmzcy 
เพื่อติดตำมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องกำร
ควบคุมและป้องกันโรคธำลัสซเีมีย
ชนิดรุนแรงในจังหวัด Thua 
Thien Hue ประเทศเวียดนำม 

28 มิถุนำยน 
ถึง    2 
กรกฎำคม 
2555 

Hue 
University of 
Medicine 
and 
Pharmacy  

เวียดนำม 

28.  ผศ.รวยริน ชนำวิรัตน ์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 2012 
American Physiological 
Society Conference: 
Autonomic Regulation of 
Cardiovascular Function in 
Health and Disease 
และน ำเสนอโปสเตอร์เรื่อง Heart 
rate variability responses to 
exercise in Thai Brugada 
syndrome survivors 

6-13 
กรกฎำคม 
2555 

- สหรัฐอเมริกำ 



[72] 

รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
29.  รศ.ยุพำ เอื้อวิจิตรอรณุ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร และกำร

ตอบรับให้เข้ำร่วมเสนอผลงำนวิจัย
ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
The 32nd Congress of the 
International Society of 
Blood Transfusion (ISBT) และ
น ำเสนอโปสเตอร์เรื่อง BLOOD 
GROUP ANTIGEN 
DISTRIBUTION IN LAO BLOOD 
DONORS 

6-16 
กรกฎำคม 
2555 

- เม็กซิโก 

30.  รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ 
รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 

เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
4th Internationa Conference 
on Applied Human Factors 
and Ergonomics และเสนอ
ผลงำนวิจัยเรื่อง Effects of 
Restrictive Clothig on 
Lumbar Range of Motion in 
adolescent Workers 

วันท่ี 21-25 
กรกฎำคม 
2555 

Hilton San 
Francisco 
Union 
Square, San 
Francisco, 
California 

สหรัฐอเมริกำ 

  เชือ่มควำมสมัพันธ์ทำงวิชำกำรกับ 
Physical Therapy 
Department และ Edwars P. 
Fitts Department of 
Industrial and Systems 
Engineering 

26-27 
กรกฎำคม 
2555 

North 
Carolina 
State 
University, 
North 
Carolina 

 

31.  รศ.อรวรรณ บรุำณรักษ ์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 8th 
WCAA World Congress on 
Active Ageing น ำเสนอ Oral 
เรื่อง DEVELOPMENT OF THAI 
YOGA-CHI KUNG 
NEUROMOTOR 
COMBINATION EXERCISE FOR 
ACTIVE AGING 

11-19 
สิงหำคม 
2555 

- สหรำช
อำณำจักร 

32.  รศ. ชำญวิทย์ ลลีำยุวัฒน์ น ำเสนอผลงำนในกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ The Cell 
Symposia : Human Immunity 
2012 เรื่อง Allelic MHC Class I 
Chain Related B (MICB) 
Molecules bine differentially 
to UL-16 Human 
Cytomegalovirus Proteins 
Relevant to Immune Evasion.   

18-23 
สิงหำคม 
2555 

- โปรตเุกส 
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รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
33.  อ. อมรรัตน์ จ ำเนียรทรง น ำเสนอผลงำนในกำรประชุม

วิชำกำรนำนำชำติ The Cell 
Symposia : Human Immunity 
2012 เรื่อง Functional 
Polymorphism of MICA In NK 
Cell Activation 

18-23 
สิงหำคม 
2555 

- โปรตเุกส 

34.  รศ. ชุลี โจนส ์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 
European Respiratory Society 
Annual Congress 

29 สิงหำคม 
- 8 
กันยำยน 
2555 

- ออสเตรยี 

35.  รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจริญ 
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร 
รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณำ 
รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล 
ผศ.พิศมัย มะลลิำ 
รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 
ผศ.สภุำภรณ์ ผดุงกิจ 
ผศ.ดร.อรณุนี  สังกำ 
รศ.ดร.ชำญวิทย์  ลลีำยุวัฒน์ 
นำงอำภรณ์ เอีย่มนิรตัน ์
นำยคมกฤษณ์ สุขไมตร ี
นำยอำทิตย์ ยมนำค 

ศึกษำดูงำนและตกลงควำมร่วมมอื
ทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยช้ันน ำ
ของฮ่องกง 

11-15 
กันยำยน 
2555 

Chinese 
University of 
Hong Kong 

ฮ่องกง 

36.  รศ. สหพัฒน์ บรัศวร์ักษ ์ เข้ำร่วมประชมวิชำกำร The 5th 
Sino-Thai Internationa 
Conference on Traditional 
Medicine and Natural Health 
Products น ำเสนอผลงำนเรื่อง 
Apoptosis Induction Effect of 
Diospyros castanea Fletcher 
in Human Hepatocarcinoma 
(HepG2) CElls 

16-22 
กันยำยน 
2555 

- จีน 

37.  รศ.นันทรัตน์ โฆมำนะสิน ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของ
คณำจำรย์ผูส้อนและ
คณะกรรมกำรบรหิำรสำขำวิชำ
ร่วมและบุคลำกรบณัฑิตวิทยำลัย 

22-26 
กันยำยน 
2555 

- ออสเตรเลีย 

38.  รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยขอนแก่น
เข้ำอบรม ดูงำน The 6th 
AOFSRR Cheiron School 

22 ก.ย.-3 
ต.ค.55 

- ญี่ปุ่น 

39.  รศ.ชำญวิทย์ ลลีำยุวัฒน์ ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของ
คณำจำรย์ผูส้อนและ
คณะกรรมกำรบรหิำรสำขำวิชำ
ร่วมและบุคลำกรบณัฑิตวิทยำลัย 

22-26 
กันยำยน 
2555 

- ออสเตรเลีย 



[74] 

รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่ ช่ือ กิจกรรมทีไ่ป วันเดือนป ี สถำบัน ประเทศ 
40.  รศ. ยุพำ เอื้อวิจิตรอรุณ ร่วมประเมินกำรเรยีนวิชำภำค

นิพนธ์ (บทควำมจบสั้น) ของ
นักศึกษำโครงกำรยกระดับ
นักวิเครำะห์กำรแพทย์ให้เป็น
ระดับปริญญำตรี รุ่น 5 

28-29 
กันยำยน 
2555 

มหำวิทยำลยั
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ  

สปป. ลำว 

 
 

Exchange student 
ตารางที่ 20 Undergraduate exchange student inbound 
=นักศึกษำแลกเปลี่ยนมำจำกต่ำงประเทศ  (Exchange program) อย่ำงน้อย 1 เทอม) (3-5 เดือน) 
มาแลกเปลี ยน  น้อยกว่า 3 เดือน 

ที ่
ชื่อนักศกึษาจาก

ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

1 Mr.Taichi Deguchi ญี่ปุ่น ฝึกอบรม 14-22 ม.ีค 
2555 

8 วัน จำก Kumamoto 
Health Sciences 
University 

2 Ms.Asia-Sophia 
Wolf 

อังกฤษ ท ำวิจัย 12 มิ.ย-20 
ส.ค 2555 

2 เดือน 8 วัน จำก London School 
of Hygiene and 
Tropical Medicine 

3 XU/QING จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

4 LI/YUNLI จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

5 WEI/YANGYANG จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

6 LI/SIYU จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

7 YE/QIUHUA จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

8 LIU/ZIXUAN จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

9 WU/YANNING จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

10 REN/FANGYUAN จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

11 ZENG/SHU จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

12 CHEN/WENLI จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

13 LIU/HECHENG จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 



[75] 

รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่
ชื่อนักศกึษาจาก

ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

14 YANG/FAN จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

15 XU/RUI จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

16 XIE/JING จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

17 LIU/GUIZHEN จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

18 SHI/ZHIHANG จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

19 ZHANG/XIAO จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

20 DENG/YONGPING จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

21 LIU/YANQI จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

22 HU/MANDIE จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

23 ZHU/XIAORAN จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

24 HU/TING จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

25 JIANG/NINGTAO จีน อบรม นวดไทย 4 ก.ค 2555 1 วัน จำก Gannan Normal 
University 

26 Nguyen Thi Thu Ha เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

27 Nguyen Phuong 
Thao 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

28 Phan Minh Hieu เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

29 Huynh Thi Bong เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

30 Than Thi Giang Thu เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 



[76] 

รายงานประจ าปี 2555 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ที ่
ชื่อนักศกึษาจาก

ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

31 Nguyen Thi Le 
Quyen 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

32 Nguyen Quoc Tiep เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

33 Huynh Dinh Tuan 
Vu 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

34 Tong Thi Tiep เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

35 Huynh Dinh Tuan 
Vu 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

36 Le Quang Hao เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

37 Truong Ny เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

38 Truong Van Hiep เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

39 Nguyen Thi Thuy 
Trang 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

40 Hoang Thanh Quy เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

41 Pham Huy Hiea เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

42 Nguyen Truong 
Vichu Phuoc 

เวียดนำม อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

16 ส.ค 2555 1 วัน จำก Hue University of 
Sciences 

43 Mr. Trevor Dunstan  ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 
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ที ่
ชื่อนักศกึษาจาก

ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

44 Miss Jenifer French  ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

45 Miss Kaarisaa 
Harring-Harris  
 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

46 Mr. Daniel 
Hollingworth 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

47 Miss Stephanie 
Lower 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

48 Miss Sara 
Monaghan  

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

49 Miss Tina Milambo  ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

50 Miss Zigourney 
Nielsen 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

51 Mr. Dylan Partridge ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

52 Miss Shannon 
Roberts  

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

53 Miss Zoe Sheffield-
van Mierlo 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

54 Mr. Steven Spragg. ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

55 Miss Adele 
Thomasz, 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

56 Miss Hayley Ward. ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 
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ที ่
ชื่อนักศกึษาจาก

ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

57 Miss Holly Winkle ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

58 Miss Sarah 
Wycherley 

ออสเตรเลีย อบรม 
Traditional 
Thai Massage 

27 พ.ย. 
2555 

1 วัน นักศึกษำจำก Edith 
Cowan University 

 
มาแลกเปลี ยนมากกว่า 3 เดือน 

ที ่ ชื่อนักศกึษาจาก
ต่างประเทศท่ีมาโดย
โครงการแลกเปลี่ยน 

มาจาก
ประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา  หมายเหตุ 

1 Ms. Telle 
Vanlangendonck  

เบลเยีย่ม   13 ก.พ- 
25 พ.ค 2555 

3 เดือน 12 วัน จำก 
University 
College West 
Flanders-
HOWEST  

(วิเทศ) 
ตารางที่ 21 Undergraduate exchange student out bound 
=นักศึกษำแลกเปลี่ยนไปต่ำงประเทศ  (Exchange program) อย่ำงน้อย 1 เทอม) (3-5 เดือน) 
ไปแลกเปลี ยน  น้อยกว่า 3 เดือน 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ประเทศท่ีไป 
กิจกรรม/โครงการ
ที่มาแลกเปลี่ยน 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ 

1 จิณณพตั ไกรพจน ์ ญี่ปุ่น ท ำวิจัยโดยทุน
แลกเปลีย่นกับ
ต่ำงประเทศ มข. 

1-16 ก.ย. 55 15 วัน ปริญญำตร ี

2 ศิรินภำ วรสำร ญี่ปุ่น ท ำวิจัยโดยทุน
แลกเปลีย่นกับ
ต่ำงประเทศ มข. 

1-16 ก.ย. 56 15 วัน ปริญญำตร ี

3 สุวิกรม ฝอยพิกุล ญี่ปุ่น ท ำวิจัยโดยทนุ
แลกเปลีย่นกับ
ต่ำงประเทศ มข. 

1-16 ก.ย. 57 15 วัน ปริญญำตร ี

 
Graduate / postgraduate Exchange student 
ตารางที่ 22 Graduate / postgraduate Exchange student outbound 
=นักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำแลกเปลี่ยนไปต่ำงประเทศ  (Exchange program  : อย่ำงน้อย 1 เทอม) (3-5เดือน) 

ที ่ ช่ือนักศึกษำ ประเทศท่ีไป 
กิจกรรม/

โครงกำรที่มำ
แลกเปลีย่น 

เริ่มต้น-สิ้นสดุ รวมระยะเวลำ หมำยเหต ุ

1 วิศรุต บุตรำกำศ ออสเตรยี กำรเผยแพร่ใน
รูปกำรประชุม

26 ต.ค. 54 –  
29 ต.ค. 54 

4 วัน บัณฑิตศึกษำ 
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ที ่ ช่ือนักศึกษำ ประเทศท่ีไป 
กิจกรรม/

โครงกำรที่มำ
แลกเปลีย่น 

เริ่มต้น-สิ้นสดุ รวมระยะเวลำ หมำยเหต ุ

วิชำกำร 
2 พัฒนสิน อำรีอุดมวงศ ์ ออสเตรยี กำรเผยแพร่ใน

รูปกำรประชุม
วิชำกำร 

29 ต.ค. 54 –  
2 พ.ย. 54  

5 วัน บัณฑิตศึกษำ 

3 ไพบูลย์ แก้วทอง สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
4 วิศรุต บุตรำกำศ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
5 อธิพงศ์ พิมพ์ดี สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
6 สำวิตรี วงษ์ษำ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
7 ปภัสรำ หำญมนตร ี สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
8 ฉัตรชัย พิมพศักดิ ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
9 กันทรำกร หงษ์รัตน ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
10 ภูริชญำ วีระศิรริัตน ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
11 พัฒนสิน อำรีอุดมวงศ ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
12 ทิวำพร ทวีวรรณกิจ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
13 วรรณศิำ คุ้มบ้ำน สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
14 ปัทมำวดี พำรำศลิป ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
15 สุภำรัตน์ สุขโท สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
16 สำลินี แนวหล้ำ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
17 ภำวินี เสริมชีพ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
18 วิรำภรณ์ ทะสังขำร ์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
19  จิรำภรณ์ วรรณปะเข สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
20 ธนำกร ธนวัฒน์ สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 
21 กิติยวดี ศรสีิม สิงคโปร ์ น ำเสนอผลงำน 10-11 ก.พ. 55 2 วัน บัณฑิตศึกษำ 

 
 
 
ไปแลกเปลี ยนมากกว่า 3 เดือน 

ที ่ ช่ือนักศึกษำ ประเทศท่ีไป 
กิจกรรม/โครงกำรที่มำ

แลกเปลีย่น 
เริ่มต้น-
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลำ 

หมำยเหต ุ

1 ดำรำวรรณ  รินชัย ญี่ปุ่น ท ำวิจัย ณ สถำบันวิจยั 
National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID) 

15 เม.ย.54-  
31 ต.ค.54 

6 เดือน  
16 วัน 

บัณฑิตศึกษำ 

2 นิภำพร  เงินยวง สหรัฐอเมริกำ ท ำวิจัย ณ สถำบัน Pioneer 
Valley Life Sciences 
Institue of 
Massachusetts Amherst 

1 เม.ย.54 - 
1 ก.พ.55 

10 เดือน บัณฑิตศึกษำ 

3 จำรุวรรณ ไตรทิพยส์มบตั ิ เนเธอร์แลนด ์ ท ำวิจัย ณ Laboratory 
Leiden University 
Medical Center 

1 มิ.ย.54 - 
30 พ.ย.54 

5 เดือน บัณฑิตศึกษำ 
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4 หทัยชนก  ศรีวรกลุ เนเธอร์แลนด ์ ศึกษำวิจัย ณ สถำบัน 
Human and Clinical 
Genetics LGDA, 
Hemoglobinopathies 
Laboratory Leiden 
University Medical 
Center 

1 ส.ค.54 -  
31 ม.ค.55 

5 เดือน บัณฑิตศึกษำ 

5 นวพล  ขันแก้ว สหรัฐอเมริกำ ท ำงำนวิจัย ต.ค.53 - 
มี.ค.55 

1 ปี  
5 เดือน 

บัณฑิตศึกษำ 

6 ยอดหทัย  ทองศรี สำธำรณรัฐเช็ก ศึกษำวิจัย ณ สถำบัน 
Palackly University and 
University Hotpital 
Olomouc 

20 ม.ค.55 - 
20 พ.ค.55 

4 เดือน บัณฑิตศึกษำ 

7 นฤวัตร  ภักด ี ฝรั่งเศส ท ำวิจัย ณ Hospital Henri 
Mondor, University Paris 
Est Creeil (U-PEC) 

1 พ.ย.54 - 
30 เม.ย.55 

6 เดือน บัณฑิตศึกษำ 

8 ดวงจันทร์  สุวรรณแสน อังกฤษ ท ำงำนวิจัย 1 ก.พ. - 3 
พ.ค. 55 

3 เดือน บัณฑิตศึกษำ 

 
 
6.2) กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ ์

อาจารย์ สายวิชากายภาพบ าบัดร่วมวิจัยและสอนกับ Kumamoto Health Sciences Universityประเทศญี่ปุ่น 

   วันที่ 2-3 ธันวำคม 2554 รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ได้
เดินทำงไปเป็นอำจำรย์รับเชิญและร่วมปฏิบัติกำรวิจัย 
ณ Kumamoto Health Sciences University 
ประเทศญี่ปุ่น ภำยใต้โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
ระหว่ำงสถำบันในหัวข้อ กำรนวดไทย และMotion 
Analysis ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำพร้อมทั้ง
ร่วมท ำวิจัยด้ำนผลของกำรนวดไทยต่อกำรเดิน คณะ
เทคนิคกำรแพทย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ Kumamoto Health 
Science University ประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์ให้อำจำรย์และ
นักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ได้เพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน และกำรศึกษำ
วิจัยโดยเฉพำะเรื่องกำรนวดไทยและMotion Analysis 
อีกทั้งยังเป็นกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบัน 
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เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริการ่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มุ่งเพ่ิมผลผลิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

   วันที่ 13 ธันวำคม 2554 รศ.ดรเกรียงไกร กิจ
เจริญ คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์ รศ.ดร.ชำญ
วิทย์ ลีลำยุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บัณฑิตศึกษำ
และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ำยวิจัย บัณฑิตศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ และ 
รศ .อรวรรณ บุร ำณรักษ์  ร่ วมให้กำรต้ อนรับ 
Prof.David Kaber จำก University of North 
Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกำ ณ ห้องรับรอง
คณบดี  ส ำนักงำนคณบดี ซึ่งเดินทำงมำปฏิบัติงำน 
ณ คณะเทคนิคกำรแพทย์ ระหว่ำงวันที่ 13 ธันวำคม 
2554 ถึง 5 มกรำคม 2555 ภำยใต้โครงกำรกระตุ้น
กำร เขียนบทควำมวิ จั ย เพื่ อกำรตีพิมพ์ ระ ดับ

นำนำชำติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเพิ่มผลผลิตกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ (Publication Clinic) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเขียนผลงำนวิจัยในรูปแบบภำษำอังกฤษ แก่คณำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อผลิต 
International Manuscripts ต่อไป 

กลุ่มวิจัยปวดหลังปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง Stress, Tension and Trauma Release Exercise 

 

วันท่ี 6 มกรำคม 2555 กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองหัวหน้ำกลุ่มวิจัยฯ 
กล่ำวต้อนรับ Mr. Andrew Pike นักกำยภำพบ ำบัด จำกประเทศนิวซีแลนด์ มำบรรยำยพิเศษเรื่อง Stress, Tension and 
Trauma Release Exercise (กำรออกก ำลังกำยเพื่อผ่อนคลำยจำกควำมเครียดและกำรปวดตึงกล้ำมเนื้อ) ให้กับนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำและสำธิตกำรออกก ำลังกำยแบบ Core Release Exercise ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้รักษำและ
บรรเทำอำกำรปวดตึงกล้ำมเนื้อ เช่น ปวดหลัง และปวดตึงข้อสะโพกได้เป็นอย่ำงดี 
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คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ Dr. Philip Heraud จาก Monash University 

 

วันท่ี 16 มกรำคม 2555  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี และ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดีฝ่ำยแผนและ
สำรสนเทศ ให้กำรต้อนรับ Dr.Philip Heraud จำก Faculty of Medicine, Nursing&Health Sciences, Monash 
University ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องรับรองคณบดี ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคนิคกำรแพทย์ ซึ่ง Dr.Philip Heraud เป็น
กรรมกำรสอบดุษฏีนิพนธ์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติให้แก่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ สำขำชีวเวช
ศำสตร์ ระหว่ำงวันท่ี 16 - 20 มกรำคม 2555 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

วันที่ 10 – 11 กุมภำพันธ์ 2555 คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ the1st Singapore Rehabilitation Conference ประเทศสิงคโปร์ เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยร่วมและระหว่ำงนำนำประเทศในเขตเอเชีย  รวมทั้งประเทศในทวีปอื่น ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในปัจจุบันและสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนท้ังในและนอกประเทศ เป็นเวทีและเปดิ
โอกำสให้นักวิจัย คณำจำรย์นักศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต่ำงๆได้พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์รวมทั้ง
กระชับเครื อข่ ำยและควำมสัมพันธ์ ให้แนบแน่นสร้ ำง ช่ือเสี ยงให้มหำวิทยำลัย เป็นที่ รู้ จั ก ในระดับนำนำชำติ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น 

 

วันท่ี 15 มีนำคม 2555 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจรญิ คณบดี ผศ.ดร.ชุลีโจนส์ หัวหน้ำสำยวิชำกำยภำพบ ำบัด รศ.ดร.รุ้ง
ทิพย์ พันธุเมธำกุล รองคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคณุภำพ และ อ.ดร.อัครำน ีทิมินกุล ได้ร่วมให้กำรต้อนรับ Prof.Chikako 
Okumura, Assoc.Prof.Tomonori Yasuda และ Mr.TaichiDeguchi นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ จำก Kumamoto 
Health Science University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองคณบดี ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคนิคกำรแพทย์ ซึ่งเดินทำงมำ
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำรและกำรศึกษำวิจัยทำงด้ำนสำขำวิชำกำยภำพบ ำบดั ในระหว่ำงวันท่ี 15 - 22 
มีนำคม 2555 ถือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนักศึกษำภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหวำ่ง 
Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น และคณะเทคนิคกำรแพทยม์หำวิทยำลัยขอนแก่น 

อาจารย์และนักศกึษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเรียนและฝึกการนวดไทย 

 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2555 นักศึกษำและอำจำรย์จำก Gannan Normal University สำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้เข้ำ
ฟังกำรบรรยำยและฝึกกำรนวดไทย ณ ห้องปฏิบัติกำรกำยภำพบ ำบัด 1 คณะเทคนิคกำรแพทย์ โดยม ีรศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ 
เป็นวิทยำกรบรรยำยถึงประวัติควำมเป็นมำและทฤษฏีของกำรนวดไทย ซึ่งสัมพันธ์กับกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัด สำธิตกำร
ฝึกปฏิบัตจิริง และน ำนักศึกษำเข้ำเยี่ยมชมคลินิกกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดของคณะเทคนิคกำรแพทย์ 
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อาจารย์ประจ ากลุ่มวชิากายภาพบ าบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ HERMES 

 
รศ.ดร. ชุลี โจนส์ อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำยภำพบ ำบัดระบบหำยใจและไหลเวยีนโลหิต สำยวิชำกำยภำพบ ำบัด 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ ได้รับเชิญจำกคณะกรรมกำรของ European Respiratory Society School ให้เป็นกรรมกำรตัวแทน
ประเทศไทยเข้ำร่วมโครงกำร HERMES (Harmonising education in respiratory medicine for European specialists) 
ในด้ำนกำยภำพบ ำบัดระบบหำยใจ เป็นเวลำ 3 ปี เพื่อพัฒนำหลักสตูรประกำศนียบตัรฝึกอบรมเฉพำะทำงด้ำนกำยภำพบ ำบัด
ระบบหำยใจของทวีปยุโรป 
 
นักศึกษาชาวสิงคโปร์ 20 คน ร่วมท ากิจกรรมกับนักศกึษาคณะเทคนิคการแพทย์ 

 
วันที่ 7 – 9 สิงหำคม 2555 นักศึกษำชำวสิงคโปร์ 20 คน ที่ศึกษำอยู่คณะแพทย์ University College London, 

University of St Andrews, University of Aberdeen, University of Newcastle, Kings College London ประเทศ
อังกฤษ  มำร่วมท ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ศิลปวัฒนธรรม กำรด ำเนินชีวิตกับนักศึกษำ
คณะเทคนิคกำรแพทย์และบริกำรวิชำกำรชุมชนร่วมกับนักศึกษำกำยภำพบ ำบัด ณ โรงเรียนศรีสังวำลขอนแก่น และชุมชน
บ้ำนดอนดู่ ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ CUHK มหาวิทยาลัยดีที่สุดอันดับ 5 ของเอเชีย 

 

วันที่ 12 – 15 กันยำยน 2555 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
บัณฑิตศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล รองคณบดี
ฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ ผศ.พิศมัย มะลิลำ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.วิชัย อึง
พินิจพงศ ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยบัณฑิตศึกษำและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สุภำภรณ์ ผดุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ผศ.ดร.อรุณนี 
สังกำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.ชำญวิทย์ ลีลำยุวัฒน์ ประธำนหลักสูตรชีวเวช
ศำสตร์ และ คุณอำภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ เลขำนุกำรคณะ เข้ำดูงำน พบปะพูดคุยและเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ 
Professor Wai-Yee CHAN ผู้อ ำนวยกำร School of Biomedical Sciences คณะแพทย์ The Chinese University of 
Hong Kong (CUHK) มหำวิทยำลัยดีที่สุดอันดับ 5 ของเอเชีย หรือ World’s Best Universities:Asia (จำกกำรจัดอันดับของ 
The U.S. News World''s Best Universities rankings) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรศึกษำในสำขำชีวเวชศำสตร์ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกบุคลำกรและนักศึกษำระหว่ำงสถำบัน รวมถึง CUHK จะเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ำย 
ASIA-International Biomedical Sciences Consortium กลุ่มควำมร่วมมือระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย คณะเทคนิค
กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันวิจัย
แสงซินโครตรอน The University of Malaya และ UniversitiKebangsaan Malaysia (National University of 
Malaysia) ประเทศมำเลเซีย และThe University of Danang ประเทศเวียดนำม 
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