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ประวัติ/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ได้จัดต้ังขึ้นตามโครงการจัดต้ังศูนย์แพทยศาสตร์ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด ก่อสร้างปี พ.ศ. 2532 

อาคาร 2 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2542 

อาคาร 1 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ช้ันนําและ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชียทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” 
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทาง
สาธารณสุขของชุมชนและสังคม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบ
ต่อไป 

พันธกิจ  (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการให้การศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้เกิดปัญญา ความรู้ และมีจริยธรรมที่ดี ในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ทํา
หน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ 
และการบําบัดผู้ป่วยทางด้านกายภาพบําบัด ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
ชาติมีสุขภาพดี แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ ทําหน้าที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อให้การบรรลุพันธกิจหลัก คณะฯได้วางแนวทางการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และนํามาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารการศึกษา 

2. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด 
บัณฑิตศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้องตรง
ตามความต้องการของชาติอย่างต่อเนื่อง 

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

1) องค์ความรู้และประสบการณ์ที่จํา เป็นในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

2) ปัญหาโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เมลิออยโดสิส มะเร็งท่อน้ําดี โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุข 

3) ปัญหาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะสรีระของร่างกาย 
4) ปัญหาการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและการแพทย์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถผลิตได้เอง

ในประเทศ 
5) ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดี ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องตามหลัก

วิชาการและเผยแพร่ให้ประชาชนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น 
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4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน การพัฒนาสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดอย่างเป็นระบบและได้
มาตรฐาน 

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

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

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

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ตามที่ปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 37 ปี ซึ่งคณะได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยสังเขปดังนี้ 

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

ช่ัวคราว 
พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัดเป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2527 ย้ายสํานักงานคณบดีมาที่อาคาร1 
พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร 1 ปี 
พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสตูรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ 
พ.ศ. 2531 เปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตร 2 ปี 
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พ.ศ. 2532 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2535 ปรับปรุงหลักสตูรปริญญาตรกีายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2538 จัดต้ังสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2539 - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 
 - รับอนุมัติงบประมาณผูกพันต้ังแต่ปีงบประมาณ 2539 - 2542  เป็นจํานวนเงิน 104,480,000 บาท

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

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

(หลักสูตรร่วม) 
 - จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) โดยมุ่ง 

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน 4 แนวทางหลักได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุม 
และป้องกันโรคธาลัสซีเมียโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งโครงการวิจัยและพัฒนา
ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

พ.ศ. 2546 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 
 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 

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

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

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เปน็ระดับปรญิญาตรี 
 - ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆจํานวน  8  กลุ่มวิชา 

สายวิชากายภาพบําบัด ประกอบด้วย   
1) กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  3) กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต  
2) กลุ่มวิชาระบบประสาท                 4) กลุ่มวิชากายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 
สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย  
1) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก   
2) กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินกิ  
3) กลุ่มวิชาเคมีคลินิก        
4) กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิกและเวชศาสตรก์ารบริการโลหิต 
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 - ปรับโครงสร้างการบริหารหลกัสูตรภายในคณะฯโดยแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ 
 - เปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์

(หลักสูตรใหม ่2551) 
- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว.เพื่อพัฒนาให้เป็นวารสาร

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

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

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

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - ปรับปรุงหลักสตูรครบทุกหลกัสูตร ที่คณะฯเป็นเจ้าของหลักสูตร และจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
 - ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์เป็นแห่งแรก โดยการประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้เห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

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

- ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการชุมชนในการขอรับ
รองคุณภาพ ISO 15189 

 - ขออนุมัติจัดต้ัง กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 

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

 - มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ประธานหลักสูตร 

 - ใช้ระบบ AMS e-Office version ใหม ่

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

 - สถานบริการสขุภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระบบ ISO 15189: 2007 

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

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

 - ใช้โปรแกรม r-Workload ในการคิดภาระงานวิจัยของคณาจารย์ 

 - จัดทําโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับ
นานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ (AMS Publication Camp) 

พ.ศ. 2556 - ร่วมจัดต้ังคลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

 - ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Physical Education, Gannan Normal 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 - คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประเภทคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - ศูนย์วิจัยและพฒันาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการวิจัย ประเภทศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 - หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยแ์ละกายภาพบําบัด ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190: 2003 

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

- ได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ และ
กายภาพบําบัด จากสภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบําบัด 
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พ.ศ. 2558 - รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่าง คณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และได้รับการรับรองปริญญาจากสภาเทคนิคการแพทย์เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (2558 – 2562) 

 - โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย ได้รับอนุญาตให้ขึน้ทะเบียนเป็นสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์กับ
องค์การอาหารและยา (อย.) 

 - ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
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โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ
        หมายถึง  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา 
        หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 
     
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนคิการแพทย ์

สายวิชา/กลุ่มวิชา 

สายวิชาเทคนคิการแพทย ์ สายวิชากายภาพบาํบัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

หน่วยงาน/ศูนย์/สถาน  
(องค์กรในกาํกับ) 

 กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก 

 กลุ่มวิชากายภาพบําบัด
แบบบูรณาการ 

 กลุ่มวิชาระบบประสาท 

 กลุ่มวิชาระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 

ศูนย์วิจัย ปวดหลัง ปวด
คอ ปวดข้ออื่นๆ และ
สมรรถนะของมนุษย์ 

มข. 

สํานักงานคณบด ี

 กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 
 กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 

 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 

 กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก 

 กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกและเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต 

สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบําบัด 

 โครงงานห้องปฏิบัติการ

 โครงงานอุปกรณ์
การแพทย์และน้ํายา
สําเร็จรป 

 โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย 

 โครงงานบริการ
กายภาพบําบัดและพัฒนา
สุขภาพ 
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โครงสรา้งการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
 

  

   

   

    

 

  

 

 

 

  

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 

(ศวป.) 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหน้าสายวิชาเทคนิค
การแพทย์/

กายภาพบําบัด 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้จัดการสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบําบัด 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ 
ระบบ

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
จัดการหลักสูตร 

ผู้ประสานรายวิชา 

หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ประจําคณะ 

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ
พัฒนา

นักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
จัดทําวารสาร

เทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะเทคนคิการแพทย ์
คณบด ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
แผนและประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

คณะ 
กรรมการประกัน 

คุณภาพ 
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบําบัด 

ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัย ปวด
หลัง ปวดคอ 
ปวดข้ออื่นๆ 
และสมรรถนะ
ของมนุษย์ มข. 

 



งบป
ปีงบ
จําแน
 
 
 

งบป
 
ตารา
ปีงบ

 
ตารา

ประมาณ 
บประมาณ พ.
นกเป็น  

งบประม
งบประม
 
 

งบประม
ระมาณแผ่นดิ

างที ่1 งบปร
บประมาณ 
2556 
2557 
2558 

างที ่2 สรปุง
ปีงบประมาณ 

2556 
2557 
2558 

ศ. 2558 คณ

าณแผ่นดิน 
าณเงินรายได้
รวม  

มาณในการบริ
ดิน และงบปร

ระมาณแผ่นดิ
งบดําเนินการ
5,109,400.00
3,598,600.00
3,534,100.00

บประมาณเงิ
 

ณะเทคนิคการ

 
ด้  

 

ริหารงานขอ
ระมาณเงินราย

นที่ได้รับจัดส
ร คิดเป็น
0 7.94
0 4.93
0 4.87

งนิรายได้ต้ังแ
ร

23,155
23,110
23,162

รายงานป

รแพทย์ มหาวิ

   4,6
 23,1
 27,7

งคณะเทคนิค
ยได้ ดังต่อไปนี

สรรตั้งแต่ ปีงบ
น งบล
4% -
3% 2,134,5
7% 1,090,0

ต่ ปีงบประม
รายรับ 
5,745.31 
0,044.85 
2,976.00 

ระจําปี 2558 คณ

วิทยาลัยขอน

624,100.00  
162,976.00 บ
787,076.00 

 

 
คการแพทย์ไ
นี้ 

บประมาณ พ
ลงทุน คิ
- 
500.00 2
000.00 1

าณ พ.ศ.255

ณะเทคนิคการแพท

นแก่น ได้รับก

 บาท 
บาท 
 บาท 

ด้มาจาก 2 

พ.ศ. 2556 –2
คดิเป็น 

- 63,
.93% 67,
.50% 67,

56 – 2558  

17
18
17

ข้อมูล ณ 

ทย์ มหาวิทยาลัยขอ

การจัดสรรงบ

 

แหล่งด้ว

2558 
เงินเดือน 

068,046.28 
921,984.67 
957,635.30 

 
รายจ่าย 

7,499,621.84 
8,375,068.06 
7,933,330.01 
 วันที่  30 กันย
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ประมาณ 

วยกัน คือ 

คิดเป็น 
92.51% 
92.14% 
93.63% 

 
 
 
ายน 2558 
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ตารางที่ 3 จํานวนอาจารยท์ั้งหมด จําแนกตามตําแหนง่วิชาการ คุณวุฒิ 
 ป.โท ป.เอก รวม ผศ. รศ. ศ. อ. รวม 
กายภาพบําบัด 3 23 26 10 9  7 26 
กล้ามเนื้อและกระดูก 1 6 7 4 3   7 
กายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 1 4 5 2 1  2 5 
ระบบประสาท 1 6 7 2 3  2 7 
หายใจและไหลเวียนโลหิต  7 7 2 2  3 7 

เทคนิคการแพทย์ 10 35 45 18 19 1 7 49 
เคมีคลินิก 3 8 11 4 5 1 1 11 
จุลชีววิทยาคลินิก 1 11 12 5 5  2 12 
จุลทรรศน์คลินิก 5 11 16 6 8  2 16 
ภูมิคุ้มกันฯ 3 7 10 4 4  2 10 

ผลรวมทั้งหมด 15 60 75 29 31 1 14 75 
ข้อมูลจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

ตารางที่ 4 จํานวนบคุลากรทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงานและสายงาน 
สายผู้สอน ข้าราชการ พนง. ผลรวมทั้งหมด 
กายภาพบําบัด 15 11 26 

กล้ามเนื้อและกระดูก 4 3 7 
กายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 3 2 5 
ระบบประสาท 5 2 7 
หายใจและไหลเวียนโลหิต 3 4 7 

เทคนิคการแพทย์ 28 21 49 
เคมีคลินิก 6 6 12 
จุลชีววิทยาคลินิก 12 4 16 
จุลทรรศน์คลินิก 3 7 10 
ภูมิคุ้มกันฯ 3 7 10 

ผลรวมทั้งหมด 43 32 75 
 

สายสนับสนุน ข้าราชการ พนง. 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
โครงการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจํา 
ผลรวม
ทั้งหมด 

กายภาพบําบัด 1 3 2 1 7 
กายภาพบําบัด 1 3 2 1 7 

เทคนิคการแพทย์ 11 1 4 16 
เคมีคลินิก 3 1 4 
จุลชีววิทยาคลินิก 3 1 4 
จุลทรรศน์คลินิก 2 1 1 4 
ภูมิคุ้มกันฯ 3 1 4 

สํานักงานคณบดี 3 19 2 6 2 1 33 
สํานักงานคณบด ี 3 19 2 6 2 1 33 

ผลรวมทั้งหมด 4 33 3 6 4 6 56 
ข้อมูลจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 



การพัฒน
สรุปจาํน

กายภาพ

กลุ่มวิ

กลุ่มวิ

กลุ่มวิ

กลุ่มวิ

เทคนิคก

กลุ่มวิ

กลุ่มวิ

กลุ่มวิ

ภูมิคุ้
บริการโล
สายสนบั

 

 

 

นาความรู้และ
นวนการพัฒน

สายวิ

พบาํบดั 

วิชาระบบกลา้

วิชากายภาพบ

วิชาระบบประ

วิชาระบบหาย

การแพทย์ 

วิชาเคมีคลินิก

วิชาจุลชีววิทย

วิชาจุลทรรศน

้มกันวิทยาคลิ
ลหิต 
บสนุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ะทักษะทางวิ
นาความรู้และ

ชา/สายงาน 

ามเนื้อและกร

บําบัดแบบบูร

ะสาท 

ยใจและไหลเวี

ก 

ยาคลินิก 

น์คลินิก 

ลนิิกและเวชศา

ชาการ 
ะทักษะทางวชิ

 

ระดูก 

รณาการ 

วียนโลหิต 

าสตร์การ

รายงานป

ชาการ ปีงบป

ปฏิบติั

2

4

5

ระจําปี 2558 คณ

ประมาณ 255

ติงานจรงิ 
ไ

26 

7 

5 

7 

7 
49 

11 

12 

16 

10 

56 

ณะเทคนิคการแพท

58 

ได้รับการพฒั
และทักษะทา

24

6 

5 

6 

7 

46

10

11

16

9 

56

ทย์ มหาวิทยาลัยขอ

ฒนาความรู้
างวิชาการ 
4 

 

 

 

 

6 

0 

1 

6 

 

6 
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คิดเปน็ร้อยล

92.31% 

85.71% 

100.00%

85.71% 

100.00%

93.87% 

90.91% 

91.67% 

100.00%

90.00% 

100.00%

ละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 



ผลงาน
ผลงานร
 

 

นรางวัล/เชิ
างวลั/เชิดชเู

 

ชดิชูเกียรติ 
เกียรติอาจารย

 บุคลากร 
ย์/ สายสนับส

รา
คณ
“ชื
ณ 
มห
 
 
รา
ศูน
ทา
“ชื
ณ
มห

ราง
รศ.ด
“ช่ืน
ณ ศู
มหา
 
 
ราง
รศ.ด
“ช่ืน
ณ ศู
มหา
 
 
ราง
ศ.ด
“ช่ืน
ณ ศ
มห
 

รายงานป

 นักศึกษา 
สนนุ 

งวัลคณะวิชาท
ณะเทคนิคการ
ช่ืนชม ยินดี ด้ว
 ศูนย์ประชุมอ
หาวิทยาลัยขอ

างวัลศูนย์วิจยั
นย์วิจัยและพั
างห้องปฏิบัติ
ช่ืนชม ยินดี ด้

ณ ศูนย์ประชุม
หาวิทยาลัยขอ

วัลนักวิจัยเกยี
ดร. สุพรรณ ฟ
นชม ยินดี ด้ว
 ศูนย์ประชุมอเ
าวิทยาลัยขอน

วัลเชิดชูเกียร
ดร.ชาญวิทย์ 
นชม ยินดี ด้ว
 ศูนย์ประชุมอเ
าวิทยาลัยขอน

งวัลเชิดชูเกียร
ดร.เต็มดวง ลิม้
นชม ยินดี ด้ว
 ศูนย์ประชุมอ
าวิทยาลัยขอน

ระจําปี 2558 คณ

 ศิษย์เก่า 

ที่มีผลงานดีเลิ
รแพทย ์
วยไมตรีและข
อเนกประสงค์
อนแก่น วันที่ 

ยที่มีผลงานด้า
ฒันาการตรวจ
การทางการแ
ด้วยไมตรีและข
อเนกประสงค
อนแก่น วันที่ 

ยรติคุณสารสนิ
 ฟู่เจริญ 
ยไมตรีและขอ
เนกประสงค์ก
นแก่น วันที่ 1

ตินักวิจัยดีเด่น
 ลีลายุวัฒน ์
ยไมตรีและขอ
เนกประสงคก์
นแก่น วันที่ 1

รตินักวิจัยดีเด่
มไพบูลย์  
วยไมตรีและข
เนกประสงค์ก
นแก่น วันที่ 1

ณะเทคนิคการแพท

ลศิในสาขาวิช

ขอบคุณ ประจ
์กาญจนาภิเษ
10 กุมภาพันธ

นการวิจัยระด
จวินิจฉัย 
แพทย์ (ศวป.) 
ขอบคุณ ประ
ค์กาญจนาภิเษ
 10 กุมภาพนั

น 

อบคุณ ประจาํ
กาญจนาภิเษก
0 กุมภาพันธ์

น ระดับทอง 

อบคุณ ประจาํ
กาญจนาภิเษก
0 กุมภาพันธ์ 

น ระดับเงิน 

อบคุณ ประจํ
กาญจนาภิเษก
10 กุมภาพันธ์

ทย์ มหาวิทยาลัยขอ

าวิทยาศาสตร

จาํปี พ.ศ.255
ษก  
ธ์ 2558 

ดับดีเลิศ 

 
จาํปี พ.ศ.255
ษก  
นธ์ 2558 

าปี พ.ศ 2557
ก 
 2558 

 

าปี พ.ศ.2557
ก  
 2558 

 

จาํปี พ.ศ.2557
ก  
ธ์ 2558 
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ร์สุขภาพ 

57”  

57”  

7”  

7”  

7”  



  
 

รางวลั
ผศ.ดร
“ช่ืนช
ณ ศูน
มหาวิ

รางวัล
รศ.ดร
“ช่ืนช
ณ ศูน
มหาวิ
 
 
 
รางวลั
ผศ.ด
“ช่ืนช
ณ ศูน
มหาวิ
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รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน 
ด้านการให้บริการวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ระดับดีเยี่ยม 
รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร 
“ช่ืนชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจาํปี พ.ศ.2557”  
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการสนับสนุนวิจัย
และนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คดิค้น)  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม 
นายเสกสิทธ์ิ สงัคีรี 
“ช่ืนชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจาํปี พ.ศ.2557”  
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

 
รางวัลผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต์ 
“ช่ืนชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคณุ ประจาํปี พ.ศ.2557”  
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 

 
รางวัลผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ผศ.ดร.ทกมล กมลรัตน ์
 “ช่ืนชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจาํปี พ.ศ.2557”  
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
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การผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรที่เปดิสอน 

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
16 หลักสูตร โดย 10 หลักสตูร เป็นหลักสตูรที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย  

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

ส่วนอีก 6 หลกัสูตรเป็นหลักสูตรร่วม ซึ่งจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะต่างๆ ในศูนยวิ์ทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วย 

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ภาคปกติ/

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

พิเศษ 
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จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ระดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2557 (ภาคการศึกษาที่) 

รวม 
1 2 3 

ปริญญาตรี 
  
  
  

เทคนิคการแพทย์ (โครงการปกติ) - 55 1 56 

เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 3 44 1 48 

กายภาพบําบัด 1 40 - 41 

รวม 4 139 2 145 

ปริญญาโท 
  

  
  
  

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผน ก2) 4 6 - 10 

เทคนิคการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 - 1 - 1 

กายภาพบําบัด (แผน ก1) - 1 - 1 

กายภาพบําบัด (แผน ก2) 4 2 - 6 

กายภาพบําบัด (แผน ก2 โครงการพิเศษ) 4 1 - 5 

กายภาพบําบัด (แผน ข) 1 - - 1 

พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 2 1 - 3 

รวม 15 12 - 27 

ปริญญาเอก 
  
  
  
 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (ปกติ) 1 1 - 2 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาต)ิ 1 - - 1 

รวม 2 1 - 3 

รวมนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 21 152 2 175 

 
 

การสอบใบประกอบวิชาชพี 
จํานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เข้าสอบ (คน) สอบผ่าน (คน) สอบผ่านร้อยละ 

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1    

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) ครั้งที่  54 48 88.89 

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดประจําปี 2558 ครั้งที่ 1     

สาขาวิชากายภาพบําบัด 40 37 92.50 
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1

1

ปีการศึกษา
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ยนอกมหาวิท

2556

ภายนอก
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ภายใน
13,030,130

า (ส.ค. 57 - ก.ค.

ณะเทคนิคการแพท

ทยาลัย 

7

15

. 58)

ทย์ มหาวิทยาลัยขอ

2557
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7,492,355

ภายใน
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ทย์ 
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ชาการ 

ารแพทย ์
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ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ 
สัญญาความรว่มมือของคณะที่ยังมีผลบังคับใช ้

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

ว/ด/ป ที่ต่ออายุ 
(ครั้งล่าสุด-ถ้ามี) 

ว/ด/ป ที่หมดอาย ุ
(ถ้ามี) 

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

24/02/2553 - 24/02/2558 

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

04/08/2540 - - 

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

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

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

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

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

Moxibustion,  
China academy of Chinese Medical 
Sciences 

22/02/2556 - 22/02/2561 

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

Danang University 
Hong Kong Chinese University of Hong Kong 

8 China Gannon Normal University, Faculty of 
Physical Education 

12/9/2556 - 12/9/2561 

9 South 
Korea 

Deagu Health College 2/8/2556 - - 

Japan Kumamoto Health Science University 
Philippine Centro Escolar University 

10 Myanmar University of Medical Technology, 
Mandalay 

10/9/2556 - 10/9/2561 

11 Myanmar University of Medical Technology, 
Yangon 

3/11/2556 - 3/11/2561 

12 Japan Fujita Health University (Appendex) 14/12/2558 - 4/2563 
13 Thailand Chiang Mai University, THAILAND 

Mahidol University, THAILAND 
17/12/2558 - 17/12/2563 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการและกิจกรรมด้านการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
คณะเทคนคิการแพทยเ์ข้ารว่มประเพณีวันสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 
 

ประเพณีวันสงกรานต์ คณะเทคนิคการแพทย์  
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โครงการธรรมะกับการดําเนนิชีวิตใหเ้ปน็สขุ เพื่อหา่งไกลยาสูบและสารเสพติด ณ วัดป่าธรรมอุทยาน 
จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คณะฯจดัโครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิตให้เป็น
สุข เพื่อห่างไกลยาสูบและสารเสพติด ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 457 
111 ชีวิตกับสารเสพติด ประจําภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 โดยได้พานักศึกษาสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย "ธรรมะกับการ
ดําเนินชีวิตให้เป็นสุข เพื่อห่างไกลยาสูบและสารเสพติด" และฝึกการทําสมาธิเบ้ืองต้น 
 

 
 
วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 37 ป ี 
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