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อาคาร 2 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2542

อาคาร 1 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527

อาคารปฏิบัติการกายภาพบำาบัด
ก่อสร้างปี พ.ศ. 2532

ข้อมูลพื้นฐานของคณะ

ประวัติ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งข้ึนตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  

(พ.ศ.2520-2524) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 

ตอนที ่72 เมือ่วนัที ่18 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยมวีตัถปุระสงค์

ในการจัดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ�าบัด และ 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติ

การ ตลอดจนการบ�าบัดรักษา และให้ค�าแนะน�าทาง 

ด้านกายภาพบ�าบัด ส�าหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ 

หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัยปัญหา ตลอดจน

การผลติต�าราในด้านการ ตรวจชันสตูรโรคทางห้องปฏบัิตกิาร

และด้านกายภาพบ�าบัด

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ 

และเทคโนโลยีต่างๆ กับสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ

5. เพือ่เป็นศนูย์กลางในการปรบัปรงุคณุภาพ ยกระดบัขดีความ

สามารถในการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการ

ให้บรกิารกายภาพบ�าบดั ให้ค�าปรกึษาแนะน�า และช่วยเหลอื

ในด้านดังกล่าวแก่สถานพยาบาล ส�านักงานแพทย์อื่นๆ 

และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอ

เมอืง จังหวดัขอนแก่น อาคารปฏบิตังิานประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร 

มีพื้นที่ใช้สอยรวม 25,404 ตารางเมตร 
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วิสัยทัศน์  (Vision)

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัด ชั้นน�าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ

ก้าวหน้า มุง่เน้นการพฒันางานวจิยั เพือ่การสร้างและพฒันาองค์ความรูท้ีน่�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาทางสาธารณสขุ

ของชุมชนและสังคม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบต่อไป

พันธกิจ  (Mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ท�านุบ�ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มพีนัธกจิในการให้การศกึษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์

ให้เกิดปัญญา ความรู้ และมีจริยธรรมที่ดี ในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัด ท�าหน้าที่

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการ

บ�าบดัผูป่้วยทางด้านกายภาพบ�าบดั ตลอดจนให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่ให้ทรพัยากรมนษุย์ของชาตมิสีขุภาพ

ดี และแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของชาต ิท�าหน้าทีท่�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีาม

ของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้การบรรลุพันธกิจหลัก คณะได้วางแนวทางการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง และน�ามาเป็นเครือ่งมอื

ในการบริหารการศึกษา

2. ประเมนิและปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรการผลติบณัฑติสาขาเทคนคิการแพทย์ สาขากายภาพบ�าบดั 

บัณฑิตศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้อง

ตรงตามความต้องการของชาติอย่างต่อเนื่อง

3. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิจัย มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ก่อประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้

ปัญหาชุมชน ได้แก่ สร้างและพัฒนานักวิจัย เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สนับสนุน

การวจิยัแบบ สหสาขาและบรูณาการ ส่งเสรมิสนบัสนนุการสร้างนวตักรรม และแก้ไขปัญหาสขุภาพ

ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น  

1) องค์ความรู ้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ�าบัด

2) ปัญหาโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เมลิออยโดสิส มะเร็งท่อน�้าดี โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหา

ทางสาธารณสุข

3) ปัญหาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะสรีระของร่างกาย

4) ปัญหาการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและการแพทย์ ซ่ึงอยู่ในวิสัยท่ีสามารถผลิต 

ได้เองในประเทศ
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5) ศกึษาวจัิยภมูปัิญญาชาวบ้านทีดี่ ให้เกดิการพฒันาอย่างเป็นระบบและมคีวามถกูต้องตามหลกั

วิชาการและเผยแพร่ให้ประชาชนน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น

4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ

พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชน การพฒันาสถานบรกิารเทคนคิการแพทย์และกายภาพบ�าบดัอย่างเป็น

ระบบและได้มาตรฐาน

5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นความเสมอภาค มีส่วน

ร่วม ธรรมาภิบาล อาทิเช่น การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม การปรับปรุงโครงสร้างและ

ระบบบริหารองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การหารายได้เพื่อพึ่ง

ตนเอง การประชาสมัพนัธ์และชมุชนสมัพนัธ์ การงบประมาณและการเงนิทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิ ์การ

ประกันคุณภาพและการประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

6. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเรียนรู้โดย

ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสมัยปัจจุบัน มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีวิทยา ปัญญา จริยธรรม 

คุณธรรม ระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มุ่งอนุรักษ์และปลูก

ฝังวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า การร่วมยกมาตรฐานและการคุ้มครองวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบ�าบัด

พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ตามที่ปรากฏใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 32 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 รับการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มาต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะ

แพทยศาสตร์เป็นอาคารชั่วคราว (เล้าไก่)

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบ�าบัด เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2527 ย้ายส�านักงานคณบดีมาที่อาคาร 1 (ตึกเก่า)
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พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

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 เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 (อาคารใหม่)

พ.ศ. 2540 - ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสูตร  2  ปี

- เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการ

พ.ศ. 2542 - ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ  

- สร้างอาคาร 2 แล้วเสร็จ  และย้ายเข้าใช้พื้นที่

พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนชื่อหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิบัติ

การทางการแพทย์ เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ. 2544 - ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์  และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี

กายภาพบ�าบัด

พ.ศ. 2545 - เป็นแกนน�าในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีว

เวชศาสตร์    

(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
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- ขยายโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี

- ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ จ�านวน  8  กลุ่มวิชา

- ปรับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรภายในคณะฯโดยแต่งตั้งประธานกรรมการ

บริหารหลักสูตรต่างๆ

- เปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์  

(หลักสูตรใหม่ 2551)

- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัดได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. เพื่อ

พัฒนาให้เป็นวารสารระดับภูมิภาคและนานาชาติ

พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumamoto Health Science University, 

ประเทศญี่ปุ่น

- เปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขากายภาพบ�าบัด (โครงการพิเศษ) หลักสูตรใหม่  2552

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด (หลักสูตร

ปรับปรุง 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 วารสาร

ไทยที่มีค่า Impact factor (TCI)

พ.ศ.2553 - จัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามเกณฑ์ TQF

- ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตร ที่คณะฯเป็นเจ้าของหลักสูตร

- จัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

- จัดท�าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดด�าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย์) เป็นแห่งแรก โดยการประเมินของสาขาวิชาชีพเทคนิคการ

แพทย์ และได้รับการเห็นชอบจาก สกอ.

- ปรับปรุงโปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทุกคณาจารย์

- ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบุคลากร

- เป็นคณะวิชาหนึ่งใน 14 คณะน�าร่อง จัดท�ารายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellencd : EdPEx)

- จัดท�าการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกกลุ่มวิชา

- ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดย สกว. สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ระดับ

คะแนนดีเยี่ยม 2 ตัวชี้วัด  คือ Equivalent International Journal 

Publication / discipline และ Journal  Impact  Factor/Discipline

- ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชุมชน เตรียมรองรับการขอรับรองคุณภาพ ISO 15189

- ขออนุมัติจัดตั้ง กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต

- รางวัลขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปีซ้อน (2550 – 

2553)

- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 วารสาร

ไทยที่มีค่า Impact factor (TCI) และได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ WHO

พ.ศ. 2554 - เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร  ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคนิคการ

แพทย์  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

- มกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในลงสู่ประธานหลักสูตร

- รางวลัชนะเลศิขบวนแห่ ประเพณสีงกรานต์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2554

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AMS Share & Learn ครั้งที่ 1 

- ใช้ระบบ e-office version ใหม่
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คณะผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ (6 มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน)

 
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

คณบดี

รศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
รองคณบดีฝ่ายแผน

และสารสนเทศ

ผศ.พิศมัย มะลิลา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา จริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

อ.ราตรี ทวิชากรตระกูล       
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาจริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรม

อ.อัครานี ทิมินกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาจริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรม

คุณอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
เลขานุการคณะ

คุณดำาริ กูลประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านวิชาการ

คุณผุสนี อัยยะแก้ว
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านบริหาร
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โค
รง

สร
้าง

กา
รแ

บ่ง
ส่ว

นร
าช

กา
ร

คณ
ะเ

ทค
นิค

กา
รแ

พ
ทย

์ ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ขอ

นแ
ก่น



10
รายงานประจ�าปี 2554
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์

1 คณบดี ประธาน 

2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

3 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการแทนรองคณบดี กรรมการ

5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ

6 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

7 หัวหน้าสายวิชากายภาพบ�าบัด กรรมการ 

8 หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

9 รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ กรรมการ 

10 รศ.จิราพร สิทธิถาวร กรรมการ 

11 รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการ 

12 ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร กรรมการ 

13 รศ.โชติชนะ วิไลลักขณา กรรมการ 

14 ผศ.ปรีชา หอมจ�าปา กรรมการ 

15 ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล กรรมการ 

16 ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ กรรมการ 

17 นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ เลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์

1 คณบดี เป็นที่ปรึกษา

2 ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ เป็นที่ปรึกษา

3 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ

4 รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล เป็นรองประธานกรรมการ

5 รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร เป็นกรรมการ

6 รศ.โชติชนะ วิไลลักขณา เป็นกรรมการ

7 รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ เป็นกรรมการ

8 อาจารย์กล้วยไม้ พรหมดี เป็นกรรมการ

9 รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล เป็นกรรมการ

10 นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ เป็นกรรมการ

11 นายด�าริ กูลประสิทธิ์ เป็นกรรมการ

12 นางผุสนี อัยยะแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ

13 นางวลาลักษณ์ ช่างสากล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14 นางสาวดรุณี ชูคันหอม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประจำาปีการศึกษา2553 – 2554

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เป็นประธานกรรมการ

2. รศ.นันทรัตน์   โฆมานะสิน    เป็นรองประธานกรรมการ

3. หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์    เป็นกรรมการ

4. หัวหน้าสายวิชากายภาพบ�าบัด    เป็นกรรมการ

5. รศ.เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล    เป็นกรรมการ

6. อ.วรวรรณ ค�าฤาชา     เป็นกรรมการ

7. ผศ.ปรีชา  หอมจ�าปา    เป็นกรรมการ

8. ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง     เป็นกรรมการ

9. รศ.ณัฐยา แซ่อึ้ง     เป็นกรรมการ

10. รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์    เป็นกรรมการ

11. ผศ.สาวิตรี วันเพ็ญ     เป็นกรรมการและเลขานุการ

12. นายด�าริ  กูลประสิทธิ์    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

คณะกรรมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์

1 รองคณบืฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ

2 รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นกรรมการ

3 รศ.นันทรัตน์ โฆมานิสิน เป็นกรรมการ

4 รศ.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ เป็นกรรมการ

5 ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ เป็นกรรมการ

6 ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ เป็นกรรมการ

7 ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ เป็นกรรมการ

8 รศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ เป็นกรรมการ

9 รศ.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ เป็นกรรมการ

10 รศ.ณัฐยา แซ่อึ้ง เป็นกรรมการ

11 ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ เป็นกรรมการ

12 ผู้ช่วยคณบืฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

13 นางผุสนี อัยยะแก้ว เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14 นางสาวสิริภา พันดวง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2553-2554
1 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ

2 หัวหน้าสายวิชากายภาพบ�าบัด เป็นกรรมการ

3 หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นกรรมการ

4 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด เป็นกรรมการ

5 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา

คลีนิกและการจัดการ

เป็นกรรมการ

6 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์

เป็นกรรมการ

7 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์

เป็นกรรมการ

8 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์นันทรัตน์  โฆมานะสิน เป็นกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุราณรักษ์ เป็นกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ เป็นกรรมการ

12 นายด�าริ กูลประสิทธิ์ เป็นกรรมการ

13 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

14 นางพิมพ์ โสภา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

15 นางสาวนฤมล ดอนบันเทา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมประจำาปีการศึกษา 2554
1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
4 อาจารย์วรวรรณ ค�าฤาชา เป็นกรรมการ
5 อารจารย์ลักขณา มาทอ เป็นกรรมการ
6 อาจารย์อชิระ หิรัญตระกูล เป็นกรรมการ
7 ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง เป็นกรรมการ
8 อาจารย์ศิริพร ภัทรกิจก�าจร เป็นกรรมการ
9 ผศ.ไมตรี ปะการะสังข์ เป็นกรรมการ

10 ผศ.อรุณนี สังกา เป็นกรรมการ
11 อาจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เป็นกรรมการ
12 อาจารย์อมรรัตน์ จ�าเนียรทรง เป็นกรรมการ
13 นางโลมใจ สินเธาว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
14 นางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

งบประมาณ

 งบประมาณในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณ

แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 –2554

ปีงบประมาณ งบดำาเนินการ คิดเป็น งบลงทุน คิดเป็น เงินเดือน คิดเป็น

2551 5,861,200.00 11.22% 1,050,000.00 2.01% 45,322,413.81 86.77%

2552 3,437,200.00 8.16% 2,188,000.00 5.19% 47,967,690.07 86.65%

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%

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณเงินรายได้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - 2554 

ปีงบประมาณ รายรับ ร้อยละ (เพิ่ม/ลด) รายจ่าย ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)

2551 19,541,187.03 -6.29%   9,824,466.67 33.75%

2552 24,132,020.21 23.49% 13,128,787.50 33.63%

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%

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2554
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากร

จำานวนอาจารย์ทั้งหมด จำาแนกตามคุณวุฒิ

จำานวนอาจารย์ทั้งหมด จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ

ตารางที่ 3 จำานวนอาจารย์ทั้งหมด จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ

สายวิชา
ตำาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด ลา

ศึกษา

ลา

เพิ่มพูน

ปฏิบัติ

งานจริงศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม

กายภาพบ�าบัด - 6 14 7 27 19 8 - 27 3 - 24

เคมีคลินิก - 7 4 1 12 7 5 - 12 - - 12

จุลชีววิทยาคลินิก - 6 4 2 12 9 3 - 12 - - 12

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

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

บัณฑิตศึกษา - - - 2 2 2 - - 2 - - 2

รวม - 33 31 15 79 50 26 - 79 5 1 73

     ข้อมูล :  คณะเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

ตารางที่ 4 จำานวนบุคลากรทั้งหมด จำาแนกตามหน่วยงานและสายงาน

หน่วยงาน/สายวิชา

อาจารย์ สายสนับสนุน
รวม

ทั้งสิ้นข้าราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
รวม ข้าราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

พนักงาน

ราชการ

ลูกจ้าง

ประจ�า

ลูกจ้าง

ชั่วคราว
รวม

ส�านักงานคณบดี - - - 13 6 2 6 9 36 36

กายภาพบ�าบัด 23 4 27 2 2 - 1 2 7 34

เคมีคลินิก 12 - 12 1 2 - 1 - 4 16

จุลชีววิทยาคลินิก 11 1 12 2 1 - 1 - 4 16

จุลทรรศน์คลินิก 15 - 15 2 1 - 1 - 4 19

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 11 - 11 2 1 - 1 - 4 15

บัณฑิตศึกษา - 2 2 - - - - - - 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การตรวจวินิจฉัย

ทางห้องปฏิบัติการ

ทางแพทย์ 

- - - - - - - 4 4 4

รวม 72 7 79 22 13 2 11 15 63 142

ข้อมูล :  คณะเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  



Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 2
ผลการดำาเนินงานของคณะ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

สรุปผลงานคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี 2554

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะวิชาทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีภารกิจ 

ด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ นักเทคนิค 

การแพทย์ นักกายภาพบ�าบัด ด้านบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรส�าหรับผลิตบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาโทและเอก 

ทางสาขากายภาพบ�าบัด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิคลินิกและ

การจดัการ สาขาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนษุย์ สาขาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนษุย์(นานาชาต)ิ 

รวม 13 หลักสูตร โดย7 หลักสูตรที่คณะบริหารจัดการเอง และ 6 หลักสูตรเป็นหลักสูตรร่วมกับคณะวิชาอื่น ใน

จ�านวนหลักสูตรนี้มี 2 หลักสูตรที่ร่วมกับ 7 คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรามหา

บัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ ที่คณะฯ เป็นประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังร่วมกับคณะวิชาต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตบัณฑิตในหลักสูตร

ร่วมสาขาชีวเวชศาสตร์ ภารกิจด้านบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบ�าบัด

รักษาทางกายภาพบ�าบดั นวดแผนไทย แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยเฉพาะใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและให้บริการ

รับตรวจต่อและการตรวจเฉพาะทาง เช่น การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย การตรวจไขกระดูกเพื่อวินิจฉัยมะเร็งใน

เมด็โลหติ การตรวจการเข้ากนัได้ในการปลกูถ่ายเนือ้เยือ่ เป็นต้น ภารกจิด้านการค้นคว้าและวจิยัปัญหาทางด้าน

สขุภาพ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีตลอดจนการผลติต�ารา วารสารวชิาการด้านกายภาพบ�าบดัและเทคนคิการแพทย์ 

เพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บูรณาการจากงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและสู่งานบริการวิชาการ

ให้แก่ชุมชนและสังคม คณะได้แสวงหาช่องทางความร่วมมือ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ อาทิเช่น 

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลาย

ประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเสีย และประเทศอังกฤษ  เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่คณะเทคนิคการแพทย์ ก่อตั้งครบรอบปีที่ 33 คณะได้มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
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1. ผลปฏิบัติราชการ

ตารางที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 12 เดือน)
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  50        

ผลสำาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ          

1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับ 5 4.3626 4.5216 NA 4 NA NA NA

2 ระดับความส�าเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระดับองค์กร
และผลการด�าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะลงสู่หน่วยงาน
และบุคลากร

ระดับ 3 - 5 5 4 5 5.0000 0.1500 บรรลุ

3 ระดับความส�าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น
รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะคณะ  

ระดับ 2        

3.1 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ�านวนอาจารย์
ประจ�าและนักวิจัยประจ�า

บาท 1 301,332 196,112 247,768 5 260,258 5.0000 0.0500 บรรลุ

3.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้
รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refeereed journal หรือในฐาน
ข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ�าและ
นักวิจัย

ร้อยละ 1 71.43 140.79 175 5 192.21% 5.0000 0.0500 บรรลุ

4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพต่อจ�านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 1 95.10 90.61 61.42 3 88.20% 5.0000 0.0500 บรรลุ

5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�ำ 

ร้อยละ 3 111.27 82.86 95.71 5 12.17% 3.0425 0.0913 ไม่บรรลุ

6 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น�ามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ�าและ/หรือนักวิจัยประจ�า

ร้อยละ 3 - 61.43 87.14 5 14.47% 3.6184 0.1086 ไม่บรรลุ

7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ
การจดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ�า 

ร้อยละ 3 1.41 15.71 2.86 3 2.78% 1.8900 0.0567 ไม่บรรลุ
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8 ระดับความส�าเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน 

         

8.1 ระดับคุณภาพของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

ระดับ 20 - - 4.7762 4 4.1300 4.1300 0.8260 บรรลุ

8.2 ระดับความส�าเร็จของการน�าเอา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2552 (OFI) มา
ปรับปรุงผลการด�าเนินงานให้เกิด
ผลดีอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 5 - - - 3 3 3.0000 0.1500 บรรลุ

8.3 ระดับความส�าเร็จของการรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบ CHEQA  ON 
LINE  ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ระดับ 5 - - - 3 5.0000 5.0000 0.2500 บรรลุ

มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  10        

คุณภาพการให้บริการ          

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการและบุคลากร

  -       

9.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา ร้อยละ 2.5 - - 92.11 4 81.33% 4.2660 0.1067 บรรลุ

9.2 ร้อยละความพึงพอใจและความ
ผาสุกของคณาจารย์ 

ร้อยละ 2.5 - 81.11 4 89.72% 5.0000 0.1250 บรรลุ

9.3 ร้อยละความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน

ร้อยละ 2.5 - - 80.27 4 87.10% 5.0000 0.1250 บรรลุ

9.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ�าคณะ

ร้อยละ 2.5 - - 73.33 4 86.50% 5.0000 0.1250 บรรลุ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ 10        

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน         

10 ระดับความส�าเร็จของการอนุรักษ์
พลังงาน 

ระดับ 2 - - 5 3 5 5.0000 0.1000 บรรลุ

การบริหารงบประมาณ         

11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ 2 5 4 5 4 99.99% 5.0000 0.1000 บรรลุ

12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้

ร้อยละ 2 - - 5 4 97.26% 5.0000 0.1000 บรรลุ

13 ระดับความส�าเร็จของการก�ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและเกิดการประหยัด

ระดับ 2 - - - 3 5 ข้อ 5.0000 0.1000 บรรลุ

14 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า PART ระดับ 1 - - - 3 4 ข้อ 4.0000 0.0400 บรรลุ

15 ระดับความส�าเร็จของการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

ระดับ 1 4 5 5 4 4 ข้อ 4.0000 0.0400 บรรลุ
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มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  30        

การบริหารการศึกษา          

16 ระดับความส�าเร็จของการก�ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการ
ประจ�าคณะ

         

16.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี  

ระดับ 2 - - - 3 2 2.0000 0.0400 ไม่บรรลุ

16.2 ระดับความส�าเร็จของการบริหารเสี่ยง ระดับ 2 - - - 4 5 5.0000 0.1000 บรรลุ

16.3 ร้อยละของการจัดประชุมคณะ
กรรมการตามแผน

ร้อยละ 1 100 83.34 100 4 82.61% 2.5220 0.0252 ไม่บรรลุ

16.4 ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม

ร้อยละ 1 91.94 84 82.31 4 78.01% 4.6020 0.0460 บรรลุ

16.5 มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
และมติการประชุมของคณะ
กรรมการประจ�าคณะให้บุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
เป็นประจ�าและต่อเนื่องผ่านช่อง
ทางต่างๆ

ช่องทาง 1 - - 5 5 4 
ช่องทาง

5.0000 0.0500 บรรลุ

17 ระดับความส�าเร็จของการรายงาน
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

        

17.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
รายงานประจ�าปี 2553

ระดับ 2 5 5 5 5 5 5.0000 0.1000 บรรลุ

17.2 ระดับความส�าเร็จของการจัดเก็บ
แบบส�ารวจภาวะการได้งานท�าของ
บัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2553 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด (หมายเหตุ : ก�าหนดส่ง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ระดับ 1 5 5 NA 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ

17.3 ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบส�ารวจ
ภาวะการได้งานของบัณฑิตประจ�า
ปีการศึกษา  2553  (หมายเหตุ : 
พิจารณาจ�านวนแบบสอบถามที่ได้
รับกลับคืนมาจากบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในเดือน
ธันวาคม 2553)

ร้อยละ 2 100 100 NA 4 100.0% 5.0000 0.1000 บรรลุ

17.4 ระดับความส�าเร็จของการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  รอบ 
6-9-12 เดือน  (หมายเหตุ : 
พิจารณาความครบถ้วนของการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 3 
ครั้ง คือรอบ 6-9-12 เดือน)

ระดับ 2 5 5 5 5 5 5.0000 0.1000 บรรลุ

17.5 ระดับความส�าเร็จของจัดท�า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2553 

ระดับ 3 5 5 5 5 5 5.0000 0.1500 บรรลุ

17.6 ระดับความส�าเร็จของการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีการ
ศึกษา 2553 เป็นตามแผน  

ระดับ 1 - - - 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ
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18 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
สถาบันสู่สากล  

ระดับ 1 - 5 5 4 5 5.0000 0.0500 บรรลุ

19 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน
งานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

        

19.1 ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์  
PMQA PL (progressive level)

        

หมวด 1 การน�าองค์กร ระดับ 2 - - - 3 83.33% 4.1667 0.0833 บรรลุ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ระดับ 2 - - - 3 84.58% 4.2292 0.0846 บรรลุ

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 - - - 3 58.33% 2.9167 0.0583 ไม่บรรลุ

19.2 ความครบถ้วนของการจัดท�าแผน
พัฒนาองค์การประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (Action  
plan OFI PMQA PL) หมวด 
1,หมวด 2,หมวด 5 (จัดส่งให้
ส�านักงานประเมินฯ ภายใน 15 
มีนาคม 53)

จ�านวน 1 - - - 3 3 แผน 5.0000 0.0500 บรรลุ

19.3 ร้อยละของการด�าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

        

หมวด 1 การน�าองค์กร ร้อยละ 1 - - - 5 4.23 5.0000 0.0500 บรรลุ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละ 1 - - - 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ

1.ร้อยละของผลการด�าเนินงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร
เป็นไปตามเป้าหมายที่ลงนาม
(เป้าหมายร้อยละ 80)

     100   

2. ระดับความส�าเร็จของการ
ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กร
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
(เป้าหมาย 3 หน่วยงาน)

     3 

หน่วยงาน

  

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 1 - - - 5 4.13 5.0000 0.0500 บรรลุ

20 ระดับความส�าเร็จของการมี
บทบาทในการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนและสังคม 

ระดับ 1 - - - 3 8 ข้อ 5.0000 0.0500 บรรลุ

 95.0      ไม่นับ NA 4.2965

 100      รวม NA 4.0817

1.4722
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2. ด้านการเรียน การสอน และการผลิตบัณฑิต 

 2.1) หลักสูตรที่เปิดสอน/ สถานะหลักสูตร

ตารางที่ 6  คณะมีหลักสูตรที่เปิดสอน จ�านวน 11 หลักสูตร ในจ�านวนนี้มีหลักสูตรที่สอนร่วมกับ 9 คณะ ใน 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 2 หลักสูตร

 ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด

1. ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
2553

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

    2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ) 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2554

   2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรปกติ) 2551

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

2551

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 2554

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 2552

ปีการศกึษา 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ได้เปิดหลกัสตูร/สาขาวชิาใหม่ จ�านวน 2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
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 2.2) จำานวนนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 7  สรุปจ�านวนนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

ชั้นปี/รหัส
สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำาบัด รวมทั้งหมด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1/54XX 14 50 64a 13 30 43e 27 80 107

2/53XX 19 50 69b 11 46 57f 30 96 126

3/52XX 23 41 64c 11 30 41 34 70 105

4/51XX 27 54 81 8 46 54g 35 100 135

50XX 1 - 1d - - - 1 - 1

49XX - 2 2 d - - - - 2 2

รวม 84 197 281 43 152 195 127 349 476

a มีรหัส 53 เรียนร่วม 1 คน ลาพักการศึกษา 2 คน
b  มีรหัส 51 เรียมร่วม 1 คน มีรหัส 52 เรียนร่วม 1 คน ย้ายสาขาจาก PT มา 1 คน ลาพักการศึกษา 1 คน
c  มีรหัส 50 เรียนร่วม 1 คน ลาพักการศึกษา 1 คน ย้ายไปเรียนร่วมรหัส 53  1 คน 
d  นักศึกษาที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามก�าหนด 
e  ลาพักการศึกษา 1 คน 
f   ไม่ต่อทะเบียน 1 คน ย้ายไปสาขา  MT 1 คน มีรหัส 51 เรียนร่วม 1 คน
g  ลาพักการศึกษา 1 คน 

ตารางที่ 8  สรุปจ�านวนนักศึกษา โครงการพิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

ชั้นปี/รหัส
สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)

ชาย หญิง รวม

1/54XX 20 31 51a

2/53XX 17 36 53

3/52XX 15 46 61b

4/51XX 21 40 61c

50XX - 5 5d

49XX 1 3 4d

รวม 74 161 235
a ลาออกจากการเป็นนักศึกษา 1 คน มีรหัส 53 เรียนร่วม 1 คน
b มีรหัส 51 เรียนร่วม 1 คน
c มีรหัส 49 เรียนร่วม 1 คน และรหัส 50 เรียนร่วม 2 คน 
d เป็นนักศึกษาที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนด
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางที่  9 สรุปจ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

 ระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาทั้งหมด 180 คน ระดับปริญญาโท 107 คน ระดับปริญญาเอก 73 คน 

ชั้นปี/รหัส
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำาบัด

สาขาวิชากายภาพบำาบัด
(โครงการพิเศษ)

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1/54XX 2 4 6 1 10 11 2 5 7

2/53XX 4 13 17 3 9 12 1 6 7

3/52XX 2 9 11 - 3 3 - - -

4/51XX 1 - 1 - - - - - -

50 XX 1 - 1 - - - - - -

รวม 10 26 36 4 22 26 3 11 14

ชั้นปี/รหัส
สาขาวิชาพยาธิคลินิกและการ

จัดการ (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1/54XX 4 5 9 - 3 3 - 2 2

2/53XX 4 8 12 1 - 1 - 1 1

3/52XX - - - - - - - - -

4/51XX - - - - 2 2 - - -

50 XX 1 - 1 - - - - - -

รวม 9 13 22 1 5 6 - 3 3
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ตารางที่ 10  สรุปจ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

ชั้นปี/
รหัส

วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว

วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว(นานาชาติ)

สาขาชีวเวชศาสตร์
รวม

ทั้งหมด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1/54XX - 1 1 1 - 1 4 8 12 14

2/53XX 4 4 8 1 - 1 1 9 10 19

3/52XX 2 1 3 - - - 6 2 8 11

4/51 XX - - - - - - 8 6 14 14

50 XX - - - - - - 3 8 11 11

49 XX - - - - - - - 2 2 2

48 XX - - - - - - - 2 2 2

รวม 6 6 12 2 - 2 22 37 59 73

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
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2.3  จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา   

ตารางที่ 11 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

ผู้สำาเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554

1 2 3 1

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ     

เทคนิคการแพทย์ 1 78 4 1

กายภาพบ�าบัด 5 56 - -

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ     

เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 1 53 - -

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ     

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3 - 2

กายภาพบ�าบัด 5 2 - 4

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ     

พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ แผน ข - 4 - 3

สาขาวิชาร่วม     

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ     

ชีวเวชศาสตร์ 1 1 - 2

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ     

ชีวเวชศาสตร์ 3 4 - 4

17 201 4 16

222 16

รวม 238

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ปีการศึกษา 2553 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 222 คน(ร้อยละ 93.28) และปีการศึกษา 2554 มีผู้ส�าเร็จการ

ศึกษา 16 คน (ร้อยละ 6.72) รวมทั้งสิน 238 คน  มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 199 คน (ร้อยละ 83.61) 

ระดับปริญญาโท 28 คน (ร้อยละ 11.77) และระดับปริญญาเอก 11 คน (ร้อละ 4.62)



28
รายงานประจ�าปี 2554
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

 2.4)  การสอบใบประกอบวิชาชีพ

 จากการสอบใบประกอบวชิาชพีเทคนคิการแพทย์ ครัง้ที ่1/2553 ผลการสอบของนกัศกึษาคณะเทคนคิ

การแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้คะแนนเฉลีย่สงูสดุจากทกุสถาบนั ในรายวชิาจลุชวีวทิยา และวชิาภมูคิุม้กนั

วิทยา ดังรูป   

จำานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
เข้าสอบ
(คน)

สอบผ่าน
(คน)

สอบผ่าน
ร้อยละ

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2553 ครั้งที่ 1 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 94 58 61.70

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2553 ครั้งที่ 2 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 85 66 77.65

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำาบัด ประจำาปี 2553 ครั้งที่ 1 

สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 47 13 27.66

ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2554 ครั้งที่ 1

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 75 72 96.00
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 2.5 ผลงานรางวัล / เชิดชูเกียรตินักศึกษา / ศิษย์เก่า

อัจฉรา ภูมิเย็น
An outstanding poster presentation
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 11 ตุลาคม 2554

นายโชคชริน นาแข็งฤทธิ์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายโชคชริน นาแข็งฤทธิ์
รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คมสัน อยู่เย็น 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการในกลุ่ม 
Preventioin and Control
จากการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจ�าปี 2554
Thalassemia “ทันโลก-ทันโรคธาลัสซีเมีย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554

อัญภัชชา สาครขันธ์ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขากายภาพบ�าบัด 
ได้รับรางวัลที่ 1 จากการน�าเสนอผลงานประเภทบรรยาย
งานประชุมวิชาการคณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล “Research Day”
ณ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
วันที่ 25 มีนาคม 2554
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วสุวัฒน์ ภาวงศ์
รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น 
แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
วันที่ 28 มกราคม 2554

โมลิน ว่องวัฒนากูล
First Prize of Poster competition in the Annual Infrared Use Meeting
Synchrotron light research instiute (public organization)
Nakorn Ratchsima,
25 พฤษภาคม 2554

ดวงจันทร์ สุวรรณแสน
รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2554
ณ โรงแรมดอะชายน์ พัทยา นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

กัญญารัตน์ เดือนหงาย
รางวัลที่ 3 poster presentation
ประชุมวิชาการครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2554 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2554
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรวิทย์ ภาโสม
รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2554
ณ โรงแรมดอะชายน์ พัทยา นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
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ชุติมา รัตนวรรณ
JSTH Asian-Pacific Scolarship at the Congress of the International 
sSociety on Thormbosis ans Haemostasis
ประชุม XXII Congress of the International Society on Thrombosis and 
Haemostasis 
ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2554

จตุพร วิชิตสระน้อย
รางวัลดีเด่นประเภทบรรยาย
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณวิทยาลัย ครั้งที่ 1 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยานครพนม
วันที่ 2-3 กันยายน 2554

คณะเทคนิคการแพทย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงขนาดใหญ่ 
(ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 2.6 ผลงานรางวัล / เชิดชูเกียรติอาจารย์/สายสนับสนุน

กลุม่วจิยัธาลสัซเีมยี คณะเทคนคิการแพทย์ ได้รบัรางวลั กลุม่วจิยัระดบัดเียีย่ม จาก สกอ.
  รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อ�านวยการ ศวป. และหัวหน้ากลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย 

คณะเทคนิคการแพทย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนากลุ่มวิจัย สกอ. ประจ�าปี 
2551 – 2554 ได้รบัรางวลักลุ่มวจิยัดเีย่ียม จาก สกอ. โดยรบัรางวลัจากนายวรวจัน์ 
เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมวิชาการของ
ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 4: เครอืข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ 
พทัยา จังหวดัชลบุร ีรางวลัดงักล่าวพจิารณาให้กลุม่วจิยัทีม่ผีลงานดเียีย่มด้านต่างๆ 
เช่น ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มี impact factor สิทธิบัตร ความมีวินัย 
(การบรหิารจดัการโครงการวจิยั) การผลตินกัวจิยัหน้าใหม่ และการประยกุต์ผลงาน
วิจัยไปสู่ภาคการผลิตและบริการ เป็นต้น กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย ถือเป็นกลุ่มวิจัยที่มี
ความเข้มแขง็ของ ศวป. และคณะเทคนคิการแพทย์ ทีส่ามารถผลติผลงานด้านต่างๆ 
ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ
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ผู้อำานวยการ ศวป. รับมอบเกียรติบัตรจาก รมช. สาธารณสุข 
จากการประชุมวิชาการ ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 

วันที่ 24 -25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.สุพรรณ ฟูเ่จรญิ ผูอ้�านวย
การศนูย์วจิยัและพฒันาการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ (ศวป.) 
ได้รับมอบเกียรติบัตร ห้องปฏิบัติการที่มีผลการทดสอบความชำานาญด้านการ
ตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ระดับดีมาก ในปีงบประมาณ 2553 จาก ดร.พรรณสิริ 
กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์รับ 
“รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร” ประจำาปี 2553
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน 

ด้านการเรียนการสอนระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประจ�าปี 2553

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

ดวงฤดี จังตระกูล

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สนับสนุน

ด้านสนับสนุนวิจัยลันวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น) ระดับดีเลิศ

ประจ�าปี 2553

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554
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มนัส จันทหาร

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านสนับสนุนการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีเลิศ

ประจ�าปี 2553

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

ครั้งที่ 18 ประจ�าปี พ.ศ. 2554

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ประจำาปี 2554
นายมนัส จันทหาร
รับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
“โครงการสายใยสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การศึกษา” 
ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 สิงหาคม 2554

นายมนัส จันทหาร 

รับรางวัล Popular vote 

The 5th  KKU Show and Share  2011 

“งานเห็นผล คนเป็นสุข” 

วันที่ 13 กันยายน 2554
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3. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

 3.1) ทรัพย์สินทางปัญญา

ตารางที่ 13 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ที่ ประเภท ชื่อการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ เลขที่ลิขสิทธิ์ วันที่ได้รับ

1 ลิขสิทธิ์ คิดว่า...โดนใจคนปวดหลัง รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล  ว.26265 8 กันยายน 2554

 3.2) ด้านการวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน

ตารางที่ 11 สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม

2552 1,960,000 14,012,706 15,972,706

2553 2,870,000 18,035,456 20,905,456

2554 8,030,500 18,738,500 26,769,000
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ตารางที่ 12 สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และไปน�าเสนอผลงานหรือน�าไปใช้ประโยชน์ 

 ในระดับชาติหรือนานาชาติ

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์

 ระดับนานาชาติ             ระดับชาติ
รวม

จำานวนผลงาน ร้อยละ จำานวนผลงาน ร้อยละ

35 50.70% 36 49.30% 71
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 3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.)

ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2553

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) ได้รับการจัดตั้งข้ึนใน

เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์ โดยด�าเนนิการวจิยัทัง้ในระดับงานวจิยัพืน้ฐานและงานวจิยัและพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันา

นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งถือเป็นปีที่ 10 ของการด�าเนินงาน ได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากงบอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 4,250,000 บาท ศวป. ได้จัดแบ่ง

งบประมาณออกเป็น 3 แผนงาน โดยงบประมาณร้อยละ 7.4 ใช้ในการบริหารจัดการภายใน ศวป. ร้อยละ 57.6 

จัดสรรเป็นทุนบัณฑิตศึกษาจ�านวน 12 ทุน งบประมาณอีกร้อยละ 35.0 สนับสนุนโครงการวิจัยย่อยของศวป. 

ใน 4 ด้านหลัก คือ โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ โรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล และโรคติดเชื้อ

จากการรวบรวมผลการด�าเนินงานของ ศวป. ในปีงบประมาณ 2554 พบว่ามีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน 33 เรื่อง ตีพิมพ์ในประเทศจ�านวน 9 เรื่อง ยื่นจดสิทธิ์บัตร 4 เรื่อง นักวิจัยของ 

ศวป.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 

เร่ือง และระดบัชาต ิ28 เรือ่ง ได้รบัทนุสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 20 ล้านบาท เสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24 เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับ

ชาต ิ11 เรือ่ง มกีารจดัสมัมนาวชิาการภายในของโครงการย่อยแต่ละ

โครงการจ�านวนรวมกว่า 50 ครั้ง มีความร่วมมือด้านการวิจัยและทุน

ระดบัปรญิญาเอกจากแหล่งทนุต่างๆและให้บรกิารทางวชิาการในรปู

ของการผลติน�า้ยาส�าเรจ็รปูมากกว่า 1 ล้านการทดสอบ และให้บรกิาร

ตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทั้งก่อนและหลังคลอดจ�านวนมากกว่า 4,000 ราย มีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท 5 คน และปริญญาเอก 6 คน ผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยรวมจึง

เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการประเมินศูนย์วิจัยเฉพาะทางและงบประมาณ ปี 2554 จ�านวนทั้งสิ้น 24 ศูนย์ ส่งรายงาน 23 

ศูนย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยฯได้คแนนรวม 68.757 อยู่ในล�าดับที่ 2 และในปีงบประมาณ 

2555 ได้รับการจัดสรร 4.250 ล้านบาท 
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4. ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ

 4.1)  การให้บริการวิชาชีพ

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำาบัด

วิสัยทัศน์ : การบริการเทคนิคการแพทย์-กายภาพบ�าบัด อย่างได้มาตรฐาน บริการประทับใจ

พันธกิจ   :  x เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการทางการแพทย์ และกายภาพบ�าบัดที่เน้นคุณภาพและวิชาการ

 x	เป็นสถานที่ฝึกงานและให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา

 x	เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์

 x	เป็นแหล่งหารายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ

โครงงานภายในสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำาบัด

 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัดเป็น

หน่วยงานสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีโครงงานต่างๆ ดังนี้

 x	โครงงานบริการกายภาพบำาบัดและพัฒนาสุขภาพ

  - การรักษากายภาพบ�าบัด

  - ธาราบ�าบัด

  - การนวดแผนไทย

  - การพัฒนาสุขภาพ

	 x	โครงงานธาลัสซีเมีย

 x	โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน

  - บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี

  - บริการตรวจ Blood group

  - บริการตรวจ  Amphetamine

  - บริการตรวจเพื่องานวิจัยต่างๆ

 x	โครงงานอุปกรณ์การแพทย์และนำ้ายาสำาเร็จรูป
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ตารางที่ 13  สถิติการให้บริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัด 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเภทของการให้บริการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

คลินิกกายภาพบำาบัดในเวลาราชการ

การรักษาทางกายภาพบ�าบัด 3,410 ราย 3,053 ราย

การรักษานวดแผนไทย 5,620 ราย 5,838 ราย

คลินิกกายภาพบำาบัดนอกเวลาราชการ

การรักษาทางกายภาพบ�าบัด 8,332 ราย 8,471 ราย

การรักษานวดแผนไทย 2,297 ราย 2,142 ราย

การบริการด้านพัฒนาสุขภาพ 4,966 ราย 5,763 ราย

จำาหน่ายนำ้ายาตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ธาลัสซีเมีย)

น�้ายา  KKU – DCIP (test ละ 2 บาท) 680,000 test 670,000 test

1,360,000 บาท 2,680,000 บาท

น�้ายา  KKU – OF (test ละ 4 บาท) 580,000 test 560,000 test

2,320,000 บาท 1,120,000 บาท

จำาหน่ายนำ้ายาสำาเร็จรูปและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

1. น�้ายาส�าเร็จรูป ดังนี้ 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

1.5 Hb-F stain 200 ml 1 4

1.6 Inclusion body 10 ml 5 6

1.7 Malachite green-Glycerol 100 ml 2 6

1.8 Reticulocyte count 10 ml 1 17

1.9 Buffer-Wright Giemsa stain 450 ml 1 4

1.10 Wright-Giemsa stain+buffer 450 ml 217 115

1.11  Wright-Giemsa stain+buffer 1000 ml 67 25
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ประเภทของการให้บริการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

1.12  Nigrosin 10 ml - 4

1.13 Gram Iodine 450 ml - 1

1.14 Turk’s solution 450 ml - 7

1.15 Giemsa stain 450 ml - 8

1.16 Standard A 500 ml - 80

1.17 Standard B 500 ml - 40

1.18 Standard R 500 ml - 27

2. เครื่องนับเม็ดเลือด - 10 เครื่อง

3. ตะขอนวดวิไล 8  ชิ้น 2 ชิ้น

4. แผ่นซีดีนวดแผนไทย 12  ชิ้น 7 ชิ้น

4.2) การให้บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรม “สุขภาพดีวิถีอีสาน” ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

วันที ่2-3 ธนัวาคม 2553 นกัศกึษาและคณาจารย์ เข้าร่วมจดักจิกรรมงานมหกรรม “สขุภาพดวีถิอีสีาน” 

ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งในงานได้มีการน�าผลงานด้านการสาธารณสุข

ของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 

มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยการจัดซุ้มแสดงผลงานในลักษณะของการจัดนิทรรศการ สาธิตกิจกรรมการ 

ส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการบันเทิง เช่น การออกก�าลังกายด้วยร�าวงย้อนยุค ร�าเซิ้ง และการแสดงต่าง ๆ โดยผู้ร่วม

แสดงเป็นบุคลากรในหน่วยงานนั้น เช่น 

ผู้อ�านวยการ พยาบาล เป็นต้น และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด�าเนินงาน

บนเวที 

ในส่วนของคณะเทคนคิการแพทย์ 

ได้เข้าร่วมจดันิทรรศการเกีย่วกบัหลกัสตูรฯ 

โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีการให้

บริการตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือดจาก

ปลายน้ิว ตรวจวัดความเข้มของเลือดและ

ประเมนิภาวะเสีย่งจากโรคเบาหวาน การวดั

ค่า BMI
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ในส่วนของซุ้ม “ผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้วยวิถีกายภาพบ�าบัด” สาขาวิชากายภาพบ�าบัด ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ โดยโปสเตอร์และแผ่นพบัเกีย่วกบั การนวดไทยและการใช้ลกูประคบสมนุไพร เพือ่คลายปวดตาม

ร่างกาย เช่น คอ บ่า ไหล่ และสะบัก เหมาะสมส�าหรับคนนั่งท�างานนานๆ เป็นประจ�า นอกจากนี้ยังมีการสาธิต

การท�าลุกประคบสมุนไพรให้ทุกท่านได้ฝึกท�าใช้เองด้วย ซ่ึงการบริการวิชาการของคณะฯในครั้งนี้มีผู้ให้ความ

สนใจเป็นจ�านวนมาก

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้บริการสุขภาพในงานเทศกาลไหมฯ ประจำาปี 2553

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2553 ท่ี สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ�าบดั คณะเทคนคิการแพทย์ น�าทมีโดย รศ.พญ.จริาพร สทิธถิาวร ผูจ้ดัการสถานบรกิารสขุภาพเทคนคิ

การแพทย์และกายภาพบ�าบัด ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ หัวหน้าโครงงานบริการกายภาพบ�าบัดและพัฒนา

สขุภาพ และ ดร.ลกัขณา มาทอ หวัหน้าโครงการนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพ เจ้าหน้าทีส่ถานบรกิารสขุภาพเทคนคิ

การแพทย์และกายภาพบ�าบดั และนักศึกษา ได้เข้าร่วมจดันทิรรศการน�าเสนอผลงานและบรกิารวชิาการแก่ชมุชน 

ณ งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2553 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ “เดินตามพระบาทที่

ยาตรา ทีสุ่ดแห่งพระมหาบารม”ี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิน้กจิกรรมในครัง้นีไ้ด้ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

กิจกรรมที่เข้าร่วมบริการวิชาการได้แก่

- ความรูท้างด้านวชิาการของการตรวจและดแูลสขุภาพ ร่วมกบัการให้บรกิารตรวจสขุภาพทางด้าน

ห้องปฏิบัติการ เช่น การบริการตรวจวัดน�้าตาลในเลือด

- ความรู้วิชาการทางด้านกายภาพบ�าบัด เช่น การป้องกันอาการปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่นๆ

ในชีวิตประจ�าวัน การให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ในการท�างานแก่ประชาชนทั่วไป

- ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการใช้ลูกประคบสมุนไพรตลอดจนการให้บริการการนวดแผน

ไทยแก่ประชาชน

- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของคณะฯ

  กจิกรรมคร้ังน้ีมปีระชาชนให้ความสนใจและเข้ามารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก และทีส่�าคญัต้องขอขอบคณุ 

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของคณะฯ ที่มีส่วนช่วยในการจัดนิทรรศการและบริการสุขภาพ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนี้
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กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ได้นำานักศึกษาปริญญาโท สาขากายกายภาพบำาบัดทางโรคข้อ 

ออกให้บริการผู้ป่วย ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ กลุ่ม

วิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ซึ่งน�าโดย รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุ

เมธากุล ได้น�านักศึกษาปริญญาโท สาขา

กายภาพบ�าบัดทางโรคข้อ ออกให้บริการ

ทางกายภาพบ�าบดัในผูป่้วยทีม่ปัีญหาทาง

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเน้นให้

นักศึกษาได้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ 

ผู ้ป่วยจริง ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา 

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในวันนั้น

ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

ที่สถานีอนามัยเป็นจ�านวนมาก 

กลุม่วจิยัปวดหลงั ปวดคอ และปวดข้ออืน่ๆ ได้นำานกัศกึษาปรญิญาโท สาขากายกายภาพบำาบดั ออกฝึกงาน 

ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น 

กลุม่วจิยัปวดหลงั ปวดคอ และปวดข้ออืน่ๆ สายวชิากายภาพบ�าบดั คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ซึ่งน�าโดย รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ได้น�านักศึกษาปริญญาโท สาขากายภาพบ�าบัด ชั้นปีที่ 1 ออก

ฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ�าบัดขั้นสูงในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออีกครั้งในวันที่ 6 มกราคม 2554 โดย

เน้นให้นักศึกษาได้น�าความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง ณ สถานีอนามัยบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่สถานีอนามัยเพิ่มมากขึ้นจากครั้งที่แล้ว ชาว

บ้านและผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการต่างก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น การดูแลตนเอง และการออกก�าลัง

กายที่เหมาะสมกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ 
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สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเตรียมความพร้อมงาน

ขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 8

 วันที่ 8 มกราคม 2554 ที่ สายวิชากายภาพบ�าบัด ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลรักษาเบื้อง

ต้นทางกายภาพบ�าบัดส�าหรับนักกีฬามาราธอน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักกายภาพบ�าบัด 

บุคลากร และนกัศกึษากายภาพบ�าบัด

ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก 

จ�านวนกว่า 180 คน เพื่อเป็นอาสา

สมัครนักกายภาพบ�าบัด ปฏิบัติงาน

ในส่วนของการดูแลนักกีฬาท่ีเกิด

อาการบาดเจ็บจากการแข ่ง ขัน 

ประจ�าจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ตั้งแต่เวลา 

04.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอเนก

ประสงค์กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น 

สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Low Back 

Management”

คณะเทคนคิการแพทย์และสายวชิากายภาพบ�าบดัได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “Low Back 

Management” ในระหว่างวนัที ่14-17 มนีาคม 2554 ในครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากคณาจารย์สายวชิากายภาพบ�าบดั 

กลุ่มวิชากล้ามเนื้อและกระดูก การ

อบรมครั้งน้ีได้รับความสนใจจากนัก

กายภาพบ�าบัดทั่วประเทศจ�านวน 60 

คน ซึ่งหลังการอบรมจะได้รับความรู้

หลากหลายในการดูแลผูป่้วยทีม่อีาการ

ปวดหลังส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นทางด้าน 

รังสีวินิจฉัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื ้นฟู 

แพทย์ทางเลือก ตลอดจนเทคนิคการ

ดูแลรักษาทางกายภาพบ�าบัด การ

อบรมคร้ังน้ีได้รบัความสนใจและความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี 



43
รายงานประจ�าปี 2554

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายวิชากายภาพบำาบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า”

คณะเทคนิคการแพทย์และสายวิชากายภาพบ�าบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ 

กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า” ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ภายใต้การดูแล

การอบรมจากคณาจารย์กลุม่วชิากายภาพบ�าบดัในเด็ก การอบรมครัง้นีม้นีกักายภาพบ�าบัดผูเ้กีย่วข้องในการดแูล

เด็กพัฒนาการช้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 20 คน ซ่ึงได้รับการต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เข้า 

ร่วมอบรมดังกล่าวได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย สัญญาณบ่งชี้ว่ามีพัฒนาการช้าและหลักการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยงและเด็กที่มีพัฒนาการช้าอีกด้วย 

 

กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่นๆ จัดบรรยายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

คณะเทคนิคการแพทย์และกลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวด

คอและปวดข้ออื่นๆ ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนานาน

ชาติบรรยายพิเศษเชิงวิชาการถึง 2 เรื่อง ได้แก่ “Possible 

role of mild enjoyable exercise for improving 

cognitive function in the elderly” โดย Prof. Dr.Hideaki 

Soya จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และ 

“Dimension of CAM in exercise, lifestyle modification, 

nutrition and meditation” โดย Prof. Dr.Alex Hankey 

จาก Institute of Ayurveda Integrative Medicine ประเทศ

อนิเดยี การบรรยายดังกล่าวจัดขึน้ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2554 

ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
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คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สมาชิกกลุ ่มวิจัย ร ่วมมือกับครูและ 

นักกายภาพบำาบัด โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

วันที่ 1 มิถุนายน และวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2554 เวลา 

15.00-17.00 น. กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและ

คณุภาพชวิีต คณะเทคนคิการแพทย์ โดยคณาจารย์และนกัศกึษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สมาชิกกลุ่มวิจัย ร่วมมือกับ

ครูและนักกายภาพบ�าบดั โรงเรยีนศรสีงัวาลย์ขอนแก่น ได้ด�าเนนิ

โครงการบริการวิชาการ เรื่องการเสริมสร้างความทนทานของ

ร่างกายส�าหรับเด็กพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือ

สุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยการออกก�าลัง

กายในกลุ ่มเด็กพิการทางร่างกาย หรือการ

เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับแนวทางให้บริการ

วชิาการระหว่างคณาจารย์กายภาพบ�าบัด สมาชิก

กลุ่มวิจัย นักกายภาพบ�าบัด และครูพยาบาล

อาจารย์สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการ “วัยรุ่นรู้ทันยาเสพติด”

ในวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2554 วันที่ 22 และ 

29 กรกฎาคม 2554 วันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2554 สาย

วิชากายภาพบ�าบัด ได้จัดบริการวิชาการภายใต้โครงการ 

“วัยรุ่นรู้ทันภัยยาเสพติด” โดย รศ.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ และ 

อ.พิศมัย สุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนสูงเนิน 

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้นและตอนปลาย โรงเรียนสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

โครงการนี้ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน

ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดการ

หลงผิดไปเสพยาเสพติด อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝัง 

ค่านิยมที่ดี  น�าไปสู่อนาคตที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อไป
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คณาจารย์สายวิชากายภาพบำาบัด บริการวิชาการ ณ ชุมชนต้นแบบ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

วันที่ 25 มิถุนายน 2554 สายวิชากายภาพบ�าบัดได้ลงพื้นที่บริการกายภาพบ�าบัดเคลื่อนที่ ณ ชุมชน

ต้นแบบ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ�าบัดเบ้ือง

ต้นแบบองค์รวมในชุมชน กิจกรรมนี้มุ ่งเน้นการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยคือการนวดหลัง ขา แบบแผนไทยมาใช้

ในการดแูลตนเองเมือ่มอีาการปวดหลงัจากการท�างาน เช่น ในช่วงนีเ้ป็น

ฤดูกาลท�านา และส่งเสริมจิตอาสาของคนในชุมชนท่ีจะดูแลคนใน

ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชมุชน กจิกรรมการส่งเสรมิคณุภาพชวีติในชมุชนโดยใช้ภมูปัิญญาไทย

ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้น ณ อบต.ขามป้อม มีประชาชนใน

ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ในการนี้มี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจ

พงศ์ ผศ.รวยริน ชนาวิรัตน์ อ.วรวรรณ ค�าฤาชา และผศ.พิศมัย มะลิลา 

ตวัแทนสายวิชากายภาพบ�าบดัเป็นวทิยากรในการอบรม นอกจากนัน้ยงั

มีตัวแทนนักศึกษากายภาพบ�าบัดร่วมเป็นอาสาสมัครในการบริการ

ชุมชนในครั้งนี้ด้วย สายวิชากายภาพบ�าบัด ขอขอบคุณศูนย์บริการ

วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได ้สนับสนุนงบประมาณในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

สายวิชากายภาพบำาบัด  ลงพื้นที่เตรียมบริการกายภาพบำาบัดเคลื่อนที่เพื่อชุมชนเนื่องในโอกาสคล้าย 

วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะฯ สายวิชา

กายภาพบ�าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมออกหน่วยกายภาพบ�าบัดเคลื่อนที่เพื่อ

ชุมชน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ ผศ.พิศมัย มะลิลา 

ตัวแทนสายวิชากายภาพบ�าบัด ได้ลงพื้นที่ ณ ต.รังกาใหญ่ 

อ.พมิาย จ.นครราชสมีา เพือ่ประสานงานเตรยีมบรกิารวชิาการ

ชุมชน ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ�าบัดเบ้ือง

ต้นแบบองค์รวมในชุมชน โดยโครงการจะมุ่งเน้นให้ชุมชนมี

ความตระหนัก ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนของตน โครงการนี้

จะออกหน่วยลงพืน้ท่ีฝึกอบรมปฏบัิตกิารให้กบันกัเรยีนโรงเรยีน

พิมายสามัคคี 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 และส�าหรับผู้ที่

เป็นโรคเรือ้รงั เช่น ปวดเข่า เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ผูพ้กิาร 

รวมทั้งผู้ดูแลและอาสาสมัครในชุมชน ต.รังกาใหญ่ ในวันที่ 23 
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กรกฎาคม 2554 โดยจะมีคณาจารย์ในสายวิชากายภาพบ�าบัดร่วมเป็นวิทยากรและมีนักศึกษากายภาพบ�าบัด

ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ เพื่อชุมชนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์สายวิชากายภาพบำาบัด บริการวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 สายวิชากายภาพบ�าบัดได้ลงพื้นที่บริการกายภาพบ�าบัดเคลื่อนที่ ณ 

ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ�าบัดเบื้องต้นแบบ

องค์รวมในชุมชน กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยการสร้างความตระหนักในเยาวชนเพื่อให้

เกิดจิตอาสาในการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียน

พิมายสามัคคี 1 จ�านวนประมาณ 120 คน ร่วมกิจกรรม ในการนี้มี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์  ผศ.รวยริน 

ชนาวิรัตน์ อาจารย์ วรวรรณ ค�าฤาชา และ ผศ.พิศมัย มะลิลา ร่วมเป็นวิทยากร และตัวแทนนักศึกษา

กายภาพบ�าบัด ชั้นปีที่ 4 

  

กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดเวทีบรรยายวิชาการเรื่อง 

“Ergonomics Workshop” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ทางกลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวด

คอ และปวดข้ออืน่ๆ ได้ร่วมกบัคณะเทคนคิการแพทย์ จดัเวทบีรรยายวชิาการเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ระดบั

นานาชาติ เรื่อง “Ergonomics Workshop” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว 

สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ผู้อ�านวย

การกลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ และ ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ เป็นผู้ด�าเนินการจัดงาน 

ซึ่งมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน

การบรรยายเชิงวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายฝ่าย อาทิเช่น Prof.Dr.David 

Kaber จาก North Carolina State University, Prof.Dr.Richard Smith และ Dr.Emma Smith จาก Sydney 

University คณาจารย์จากต่างคณะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย ดร.มานิดา 
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สว่างเนตร และ ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง รวมทั้งคณาจารย์ภายในคณะฯ ได้แก่ รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผศ.ดร.

ยอดชาย บุญประกอบ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ ดร.อัครานี ทิมินกุล และ รศ.ดร. 

อรวรรณ บุราณรักษ์ เป็นต้น การบรรยายเชิงวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่

เป็นนักศกึษา อาจารย์ และผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัหลกักายศาสตร์ในการท�างาน และภายในงานวทิยากรได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ที่มีข้อสงสัยได้ซักถามอย่างเป็นกันเอง

 

คณาจารย์และนักศกึษาสายวชิากายภาพบำาบดั คณะเทคนคิการแพทย์ บรกิารวชิาการ เนือ่งในโอกาสคล้าย

วันสถาปนาคณะฯ

วนัที ่23 กรกฎาคม 2554 สายวชิากายภาพบ�าบดัได้ลงพืน้ทีบ่รกิารกายภาพบ�าบดัเคลือ่นที ่ณ โรงเรยีน

พิมานสามคัค ี1 ต.รงักาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา ในโครงการส่งเสรมิจติอาสาเพือ่สขุภาพทางกายภาพบ�าบดั

เบ้ืองต้นแบบองค์รวมในชมุชน กจิกรรมน้ีมุง่เน้นการดูแลตนเอง การส่งเสรมิคณุภาพชีวติในชุมชนโดยใช้ภมูปัิญญา

ไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีอาการปวดเข่า เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการดูแลผู้พิการใน

ชุมชน โดยมีประชาชนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนประมาณ 100 คน ในการนี้มี รศ.ดร.วิชัย 

อึงพินิจพงศ์ ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ อ.วรวรรณ ค�าฤาชา อ.อัครานี ทิมินกุล อ.กล้วยไม้ พรหมดี ผศ.รวยริน 

ชนาวิรัตน์ อ.ลักขณา มาทอ อ.เสาวณีย์ นาคมะเริง และ ผศ.พิศมัย มะลิลา ร่วมเป็นวิทยากร และนักศึกษา

กายภาพบ�าบัด ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 55 คน ร่วมกิจกรรม 

สายวิชากายภาพบ�าบัด ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สนับสนุน 

งบประมาณในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนและสังคม
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คณาจารย์สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำาเนินโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ ณ ต.ยางคำา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที ่26 กรกฎาคม 2554 ทีผ่่านมา คณาจารย์จากสายวชิากายภาพบ�าบัด โดย อ.วรวรรณ ค�าฤาชา และ 

ผศ.พิศมัย มะลิลา ได้ด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและส่ง

เสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ยางค�า กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และการดูแลผู้พิการในชุมชน มีญาติผู้พิการและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

กจิกรรมน้ีได้รบัการสนับสนุนจาก ส�านักงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น

 

อาจารย์สายวชิากายภาพบำาบดั ดำาเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิณ โรงเรยีนศรสีงัวาลย์ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

วนัที ่28 กรกฎาคม 2554 อาจารย์จากสายวชิากายภาพบ�าบดั โดย ผศ.พศิมยั มะลลิา ได้ด�าเนนิโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ“โครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ในชุมชน” ณ โรงเรยีน

ศรสัีงวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โครงการนีมุ้ง่เน้นการส่งเสรมิพฒันาการเดก็และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเดก็พกิาร

ในชมุชนโดยใช้ของเล่น กจิกรรมน้ีได้รบัความสนใจจากนกัเรยีน อาจารย์ และบุคลากรโรงเรยีนศรสีงัวาลย์ขอนแก่น 

กว่า 100 คน กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
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โครงการสร้างศักยภาพนักศึกษากายภาพบำาบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ที่ สายวิชากายภาพบ�าบัด โดยการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและสภา

กายภาพบ�าบัด ผ่านเครือข่ายกายภาพบ�าบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัดโครงการสร้างศักยภาพนักศึกษา

กายภาพบ�าบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในรูปแบบการบรรยาย

พิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบ�าบัดได้มีความเข้าใจ

และเห็นความเชื่อมโยงของปัญหาทางกายภาพบ�าบัดกับผลกระ

ทบจากการสบูบหุร่ี และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมร่วม

กับความรู้ทางกายภาพบ�าบดัทีม่อียู ่ไปชีแ้นะและให้ค�าปรกึษาแก่

บุคคลที่สูบบุหรี่ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ และบุคคลที่เสี่ยงต่อการสูบ

บุหร่ี มิให้เข้าไปเก่ียวข้องกับบุหรี่ ซึ่งโครงการนี้ยังเป็นการช่วย

เสริมในกระบวนการรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อีกด้วย

โดยการบรรยายพิเศษในครัง้นี ้ได้รบัเกยีรติจาก รศ.นพ.วชัรา บุญ

สวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล และ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ

ไม่สูบบุหรี่ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และ

นักศึกษากายภาพบ�าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เข้าร่วมฟังกว่า 200 คน 

 อาจารย์สายวิชากายภาพบำาบัด ดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 อาจารย์จากสายวิชากายภาพบ�าบัด 

โดย ผศ.พศิมยั มะลลิา ได้ด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

“โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน

ชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ยางค�า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

โครงการนีมุ้ง่เน้นการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ในชมุชน โดยการผลติของ

เล่นและส่งเสริมการใช้ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น กิจกรรมนี้ได้รับ

ความสนใจจากนักเรียน อาจารย์ และผู ้ปกครองกว่า 100 คน 

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สโมสรนักศึกษาคณะ

เทคนิคการแพทย์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและ

ศลิปวฒันธรรม ชมรมเทคนคิการแพทย์ชมุชนแห่งประเทศไทย 

สมาคมศิษย ์ เก ่าเทคนิคการแพทย ์และกายภาพบ�าบัด

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้มอบเงินบรจิาคในกจิกรรมการแข่งขัน

กฬีา “ฟุตบอลประเพณศีษิย์เก่า-ศษิย์ปัจจบุนัเลอืดสนี�า้เงนิครัง้

ที่ 2 ณ ส�านักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ยอดเงินจาก

การบริจาคจ�านวน 16,000 บาท เพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียง

ไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค และจะได้น�าเงินส่งมอบให้กับสภา

เทคนิคการแพทย์ต่อไป

 4.3) วารสารทางวิชาการ

วารสารเทคนคิการแพทย์และกายภาพบำาบดั เป็นวารสารที่

มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับ 5

 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการประกาศจาก Thai-JIF ของ 

TCL ในปี 2553 ว่าเป็นวารสารที่มีค่า Impact Factor สูง

เป็นอันดับ 5 จาก 191 รายการจากวารสารทั่วประเทศไทย 

และถือเป็นอันดับ 2 ของวารสารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

 5.1) การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาทำาการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การดำาเนนิการท่ีเป็นเลศิ EdPEx ประจำาปีการศึกษา 2553 วนัที ่6 กรกฎาคม 

2554

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 คณะเทคนิคการ

แพทย์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มา

ท�าการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการ

แพทย์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 
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1) รศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ ประธานกรรมการ  บัณฑิตวิทยาลัย

2) ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ กรรมการ  คณะแพทย์ศาสตร์

4) ผศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต กรรมการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

5) รศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี ผู้ฝึกประสบการณ์  คณะเภสัชศาสตร์

6) อ.มัลลิกา  ถาบุตร  ผู้ฝึกประสบการณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

7) นางเสาวรภย์  เจริญกุล ผู้ฝึกประสบการณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

8) นางสาวพรวิภา  สัตนาโค ผู้ฝึกประสบการณ์  คณะเภสัชศาสตร์

9) นางสาวนิรชรา  ไชยแสง QA อาสา  คณะทันตแพทยศาสตร์

10) นายคมสัน  พันธุ์ชัยเพชร ผู้ประสานงาน  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ

การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดโดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ

ตามด้วยการบรรยายของ ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(องค์การมหาชน) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในบริบท

ใหม่ รายละเอียดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจง  

“แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

อดุมศกึษา” ในวนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2554 เวลา 08.15-

11.45 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษา

ศาสตร์ ในการนีผู้บ้รหิาร ประธานหลกัสตูรต่างๆทกุ

หลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพของ

คณะฯ ได้เข้าฟังการชี้แจงดังกล่าว 

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับฟังการบรรยาย การ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

คณะเทคนคิการแพทย์ โดยคณะผูบ้รหิาร หวัหน้ากลุม่วชิา และคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา

ประจ�าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประกัน

คุณภายนอกรอบสาม ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยากรที่บรรยาย

ครั้งนี้คือ ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อ�านวยการ สมศ. ซึ่งได้กล่าวถึงการตรวจคุณภาพของรอบ

สามจะเน้น BTS (Better, Together และ simple) คือ Better เน้นสถานศึกษาแข่งขันกับตัวเองมากกว่าแข่ง

ระหว่างสถานศึกษา Together เน้นการเชื่อมโยงการท�างาน และ Simplify ประเมินง่าย ลดตัวบ่งชี้ 
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ส�าหรับการประเมินฯรอบสามได้ก�าหนดตัวชี้วัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ตัวชี้วัดพื้นฐานหรือตัวชี้วัดขั้นต�่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจ�าเป็นของทุกสถาบัน 

2) ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ โดยให้แต่ละสถาบันน�าเสนอเอกลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเด่น 

ซึ่งเป็นความต่างของแต่ละสถาบัน และยังแก้ปัญหาสถาบันที่บางแห่งเปิดมานาน บางแห่งเพิ่งเปิด 

ตลอดจนเรื่องการแบ่งประเภทของสถาบันได้ด้วย และ 

3) ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ ซึง่เป็นตัวชีว้ดัทีป่รบัเปลีย่นไปตามกาลเวลา ตามยคุสมยั หรอืตามนโยบาย

ภาครัฐ เพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพโดยรวม

      

การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 25 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 คณะได้มีการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา

กลุ่มที่  1  ตรวจประเมินสายวิชากายภาพบำาบัด  ได้แก่

1. รศ.โชติชนะ วิไลลักขณา   เป็นประธานกรรมการ

2. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์  เป็นกรรมการ

3. ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ   เป็นกรรมการ

4. ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร   เป็นกรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวนฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มที่  2  ตรวจประเมินสายวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้แก่

1. รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล   เป็นประธานกรรมการ

2. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล  เป็นกรรมการ

3. ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์  เป็นกรรมการ

4. อ.กล้วยไม้ พรหมดี   เป็นกรรมการ

5. รศ.นงนุช  เศรษฐเสถียร   เป็นกรรมการและเลขานุการ

6. นางบุญธรรม พงษ์ไทย   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางสาวดรุณี ชูคันหอม   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยมีกำาหนดการในการตรวจประเมินฯ ตามตาราง ดังนี้

วัน  เดือน  ปี เวลา 9.00  - 12.00 น. เวลา  13.00 – 16.30 น.

11  พฤษภาคม  2554 สายวิชา/กลุ่มวิชา ส่ง SAR  ให้งานนโยบายและแผน

24  พฤษภาคม  2554 กลุ่มที่  1  ตรวจประเมิน
-  สายวิชากายภาพบ�าบัด

25  พฤษภาคม  2554 กลุ่มที่  2  ตรวจประเมิน
-  สายวิชาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มที่ 1-2 สรุปการเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

30  พฤษภาคม  2554 คณะกรรมการตรวจประเมินส่งรายงาน

 5.2) การพัฒนาบุคลากร

สายวิชา/ สายงาน ปฏิบัติงานจริง
ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะทาง
วิชาการ

คิดเป็นร้อยละ

สายวิชาเทคนิคการแพทย์ 49 45 91.84

สายวิชากายภาพบ�าบัด 24 21 87.50

สายสนับสนุน 63 63 100.00

รวม 136 129 94.85

นักวิเทศสัมพันธ์ นำาเสนอการศึกษาดูงาน ณ กองวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวสิริภา พันดวง ต�าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้

น�าเสนอผลการศกึษาดงูาน ณ กองวเิทศสมัพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในระหว่างวนัที ่7-17 

ธันวาคม 2553  โดยสรปุภาระงานทีน่�าเสนอ จะมกีารน�ามาปรบัปรงุกบังานวเิทศสมัพนัธ์ คณะเทคนคิการแพทย์ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ

 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

 • งานบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ทั่วไป

 • การจัดการเว็บไซต์คณะฯ

 • งานสารนิเทศ

 • บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน (MOUs)
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 ในการนีต้้องขอขอบพระคณุ คณะผูบ้รหิารของคณะฯ ทีเ่ลง็เหน็ความส�าคญัของงานวเิทศสมัพนัธ์ และ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้เรียนรู้และศึกษางาน จากหน่วยงานท่ีมีความ

แข็งแกร่งทั้งด้านงานวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ มาในโอกาสนี้ด้วย

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมและสัมมนา เรื่อง PMQA PL: Public Sector Management 

Quality Award: Progressive Level

วันที ่11 – 12 มนีาคม 2554 คณะเทคนคิการแพทย์ โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้จดัโครงการประชมุ

และสัมมนา เรื่อง PMQA PL ณ โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการคือ คณบดี รอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้ากลุ่มภารกิจและบุคลากรฝ่ายแผนฯ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของคณะฯเข้าใจความหมายและความส�าคัญของ PMQA PL และรับทราบนโยบาย

ของคณะฯในการด�าเนนิการ เพือ่พัฒนาหนว่ยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในช่วงค�่าของวนัที ่11 มีนาคม 2554 

มีการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (23 ตัวชี้วัด) 

ส่วนวันที่ 12 มีนาคม 2554 บรรยายเรื่อง เกณฑ์ PMQA PL การบรรยายทั้งสองวัน ด�าเนินการโดยคณบดีและ

รองคณบดฝ่ีายแผนฯ จากนัน้ได้แบ่งกลุม่เพือ่ระดมสมองเกีย่วกบัการประเมนิตนเอง หมวด 1 หมวด 2 และหมวด 

5 ตามเกณฑ์ PMQA PL เพื่อน�าข้อมูลไปจัดท�าโครงการต่อไป พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆได้ลงนามรับรอง

ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2554 กับคณบดีอีกด้วย
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอัตรากำาลัง 

วันที ่16 มีนาคม 2554 คณะท�างานจัดท�าแผนอตัราก�าลงั

และพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดบรรยายพิเศษ 

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอัตราก�าลัง ณ ห้องประชุม

ส�านักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมฟัง 

ได้แก่ คณบด ีรองคณบดี ผูช่้วยคณบดีและคณาจารย์ภายในคณะฯ 

ม ีผศ.ดร.ปณธิาน พรีพฒันา ประธานคณะอนกุรรมการอตัราก�าลงั 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว ซึ่งได้

รับเกียรตจิาก รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ในการกล่าวเปิด

งาน การจัดบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการ

พิจารณาจัดสรรอัตราก�าลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมตอบข้อ

ซกัถามจากผูเ้ข้าร่วมฟังการบรรยายเกีย่วกบัการจัดสรรอตัราก�าลงั

ของคณะฯ ในช่วงท้ายของการบรรยาย คณบดีคณะเทคนิคการ

แพทย์ให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกคณะฯแก่วิทยากรอีกด้วย 

สายวิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การทำางาน

กายภาพบำาบัดชุมชน”

วันที่ 8-10 มีนาคม 2554 คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างาน

กายภาพบ�าบัดชุมชน” โดย รศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ ผู้แทนจากสายวิชากายภาพบ�าบัด เป็นหัวหน้าโครงงาน ใน

งานนี้มีนักกายภาพบ�าบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ศูนย์แพทย์ชุมชน

หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบ

รับและความร่วมมือจากนักกายภาพบ�าบัดเป็นอย่างดี ในการได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานกายภาพบ�าบดัชมุชน ถอืได้ว่ากจิกรรมนีจ้ะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบการช่วยเหลอืกนัและ

กันของนักกายภาพบ�าบัดชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต
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การสัมมนาบุคลากร เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

วันที่ 9 – 10 เมษายน 2554 คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ณ 

อินเขาใหญ่รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

องค์กร การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใน 

วันที่ 9 เมษายน 2554 มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี

ประสทิธภิาพ : สุนทรยีสนทนา โดย รศ.นพ.จติเจรญิ ไชยาค�า  ผศ.พญ.เนตรเฉลยีว สณัฑ์พทิกัษ์ และ รศ.ประจกัษ์ 

พวัเพ่ิมพูลศริิ มาให้ความรูแ้ละสร้างความสนกุสนานในการท�ากจิกรรมเกีย่วกบัการสือ่สาร และในช่วงค�า่เป็นงาน

เลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารและร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ พร้อมกันนี้มีพิธีมอบรางวัลคนดีศรีน�้าเงิน ประจ�า

ปี พ.ศ. 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2553 และรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร

ระดบัคณะ ประจ�าปี พ.ศ. 2553 ให้กบับคุลากรในคณะฯทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากทางมหาวทิยาลยัขอนแก่น จาก

นั้นในวันที่ 10 เมษายน 2554 เป็นการสรุปกิจกรรมสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

: สุนทรียสนทนา พร้อมกนันี ้คณบดีได้มอบของทีร่ะลกึให้กบัวทิยากรท้ัง 3 ท่านด้วย จากนัน้คณะผูเ้ข้าร่วมสมัมนา

ได้เข้านมัสการหลวงปู่โต ณ วัดบ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางกลับ 

จ.ขอนแก่น 
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คณะเทคนคิการแพทย์จัดงานสงกรานต์และพธิี

รดนำ้าขอพรจากผู้อาวุโส ประจำาปี พ.ศ. 2554

วันที ่9 เมษายน 2554 คณะฯได้จัดงาน

สงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ณ อินเขาใหญ่

รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กิจกรรม

ภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน�้าพระพุทธรูป

และพิธี รดน�้ าขอพรจากอดีตคณบดีคณะ 

เทคนิคการแพทย ์  ผศ .พญ. เนตรเฉลียว 

สณัฑ์พทิกัษ์ และผู้อาวโุส ซึง่จดัขึน้พร้อมกบังาน

สัมมนาบุคลากร ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคลตามแบบประเพณีไทย

  

การแลกเลี่ยนเรียนรู้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research based learning 

(RBL)”

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research based 

learning (RBL) คณะเทคนคิการแพทย์ ได้จดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง “การเรยีนการสอนโดยใช้การวจิยั

เป็นฐาน” วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี ช้ัน 2 ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมจากหลักสูตรผู้น�าด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และประสบการณ์การเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐานที่ได้น�าไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน โดยม ี

คณะกรรมการด�าเนินงานฯ ได้แก่ รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา รศ.อรุณลักษณ์ 

ลุลิตานนท์ ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 

รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ และน.ส.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการด�าเนินงานฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเรียน

การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหา

ความรู้และค้นหาค�าตอบและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยในอนาคต และได้วางแผนที่

จะจดัท�าเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมข้อมลูเกีย่วกบั RBL เพือ่ให้คณาจารย์สามารถน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการ

สอนแบบ RBL ต่อไป
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คณะเทคนิคการแพทย์จัดบรรยาย “แนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 คณะฯได้เชิญคุณอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่และคณะ 

มาบรรยายและชี้แจงแนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้คณาจารย์และ

บุคลากรในคณะฯมีความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ เพื่อหาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรสายผู้สอน (รอบ2) ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

คณะเทคนคิการแพทย์ โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โครงการ “องค์กร

แห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011” ครั้งที่ 1

วนัที ่12 กรกฎาคม 2554 คณะฯ โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS 

SHARE & LEARN 2011” ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. 

เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “องค์กรแห่งการ

เรียนรู้กับการพัฒนางาน” โดยคุณพัชรินทร์ โคตรทัศน์ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

คุณตวงรัตน์ พูนปริญญา นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กจิกรรมในงานประกอบด้วย นทิรรศการการเสนอผลงานของ

บุคลากร ซึ่งเป ็นการน�าเครื่องมือ “การจัดการความรู ้” หรือ 

Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนา

ศกัยภาพของคน พัฒนาประสทิธภิาพงาน โดยการเสนอในรปูแบบแบบ

โปสเตอร์และการบรรยาย จ�านวน 27 ผลงาน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการพัฒนานวัตกรรม

2) ด้านการพัฒนางาน

3) การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน



59
รายงานประจ�าปี 2554

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ

งานประจ�าของบคุลากรคณะเทคนคิการแพทย์ ให้มผีลการด�าเนนิงานตามเป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีแห่งการกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 

และความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายชมุชนนักปฏบิติัเพ่ือพัฒนางานและให้ก�าลงัใจกบัผูป้ฏบิตังิานทีพ่ฒันาผลการปฏบิตัิ

งาน โดยเฉพาะตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ผลงานมีความน่าสนใจ คาด

ว่าผลจากความส�าเร็จจะเป็นแรงพลักดันส่งเสริมคนท�างาน และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่จะมาช่วยส่งเสริมพัฒนา

องค์กรไปสู่เป้าหมาย

ผลการประกวดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส�าเร็จและความภาคภูมิใจชิงรางวัลเงิดสด 

รวมทั้งผลงานรางวัล Popular Vote ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- คุณพัชรินทร์ โคตรทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์

- คุณตวงรัตน์ พูนปริญญา นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ ตระกูลทอง

- 

ผลการประกวดโครงการ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011” 

ประเภทผลงาน เจ้าของผลงาน รางวัล

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 6 ผลงาน

การสร้างโปรแกรมค�านวณผลการเรียนรายวิชาบังคับ
หลักของคณะเทคนิคการแพทย์

ฝ่ายวิชาการ ดีเยี่ยม

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง ดีมาก

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี/การพัฒนางาน (Development) 12 ผลงาน 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์
ด้วยสื่อด้านศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการ ดีเยี่ยม

การสร้างแบบฟอร์มพัสดุในรูปแบบ Excel ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ดีมาก

การจัดทำาคู่มือการทำางาน (Handbook) 9 ผลงาน 

คู่มืออาจารย์ประสานงานรายวิชา สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ ดีเยี่ยม

คู่มือการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

นายทรงเดช ทวีพร ดีมาก

การสร้างโปรแกรมค�านวณค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวดรุณี ชูคันหอม Popular Vote
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งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

วันที่ 20 กันยายน 2554 คณะฯได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2554 เวลา 

13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะ

เทคนิคการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว คือ ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ และ รศ.สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เข้า

ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เริ่มต้นงานด้วยการร�าบายศรีจากบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ตามด้วยวิดีทัศน์ชีวิตท่ีเปี่ยมค่า ณ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.เรวัตร ทักษิณะมณี คุณปราณี สุริยะเสน 

และคณุผสุน ีอยัยะแก้ว ต่อมาเป็นการกล่าวแสดงมทุติาจติต่อผูเ้กษยีณอายรุาชการ โดย ศ.นพ.ศาสตร ีเสาวคนธ์ 

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี พร้อมทั้งมอบดอกไม้และโล่ขอบคุณให้แก่ผู้

เกษียณอายุราชการ จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร คือ รศ.พญ.จิราพร 

สิทธิถาวร ตามด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อคณะฯโดยตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

คอื รศ.เรวัตร ทกัษณิะมณ ีจากนัน้เป็นการขบัร้องเพลงโดย คณาจารย์  บคุลากรและนกัศกึษาคณะฯ เพือ่เป็นการ

ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ถ่ายภาพร่วมกัน และคณาจารย์และบุคลากรมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ

ราชการตามอัธยาศัย และปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารว่าง

ทางคณะฯ ใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมให้การจัด

งานในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีและประทับใจ และขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านจงมีแต่ความสุข 

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทอญ

ผูบ้รหิารและบคุลากรคณะเทคนคิการแพทย์เข้าร่วมงานพธิบีายศรสีูข่วญัผูเ้กษยีณอายรุาชการ ประจำาปี 2554

วันที่ 30 กันยายน 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรภายในคณะฯ ได้เข้า

ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2554 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้ร่วมผูกข้อมือสายสิญจน์ และมอบของที่ระลึกจากทาง

คณะฯให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก�าลังของส่วนราชการ จ�านวนทั้งสิ้น 

126 ท่าน
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แบ่งเป็น ผู้เกษียณอายุราชการ จ�านวน 108 ท่าน และผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก�าลังของส่วน

ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2555 จ�านวน 18 ท่าน โดยมีบุคลากรของคณะฯที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้

ด้วย จ�านวน 3 ท่าน คือ รศ.เรวัตร ทักษิณะมณี คุณปรานี สุริยะเสนและคุณผุสนี อัยยะแก้ว

6. ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ
  

 6.1) สัญญาความร่วมมือกับนานาชาติ

The MOUs currently active are as follows:

·	 Department of Biosystems Sciences, the Graduate University for Advanced Studies 
Hayama, Kanagawa, Japan

·	 Institute of Genetic Information (Kyushu University), Japan
·	 School of Health Sciences, Fujita Health University, Japan
·	 Department of Immunology, Department of Bacterial Pathogenesis and Infection Control, 

National Institute of Infectious Diseases, Japan
·	 Kumamoto Health Science University, Japan
·	 Faculty of Health & Biomedical Sciences, University of South Australia
·	 Genetics and Health Laboratory, Telethon Institute of Child Health Research (TICHR), 

Subiaco, Western Australia
·	 South Australia Health Education Centre, Australia
·	 London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
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รายนามอาคันตุกะสังกัดต่างประเทศที่มาเยือน

ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม

1 Dr. Kunikazu Yamane National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 12 ต.ค 53 – 
16 ต.ค 53

ท�าวิจัย

2 Dr. Atsuko Horino National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 12 ต.ค 53 – 
16 ต.ค 53

ท�าวิจัย

3 Prof.Dr.Tokiyoshi Sachio Kumamoto Health 
Science University

ญี่ปุ่น 25 ต.ค 53 – 
27 ต.ค 53

เจรจาความร่วมมือ เยี่ยมชม
คณะฯ บรรยายพิเศษ

4 Prof.Dr.Ishihara 
yoshimitsu

Kumamoto Health 
Science University

ญี่ปุ่น 25 ต.ค 53 – 
27 ต.ค 53

เจรจาความร่วมมือ เยี่ยมชม
คณะฯ บรรยายพิเศษ

5 Dr.Cornelis L Harteveld The Reference 
Hemoglobinopathies 
Laboratory, 
Department of 
Human and Clinical 
Genetics, Leiden 
University Medical 
Center, 

เนเธอร์แลนด์ 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

เยี่ยมชมคณะฯ บรรยายพิเศษ

6 Mr.Pawel Kabala โปแลนด์ โปแลนด์ 4 ม.ค 54 – 
6 ม.ค 54

บรรยายพิเศษ

7 Dr. Manabu Ato Department of 
Immunology, 
National Institute of 
Infectious Diseases 
(Shinjuku-ku), Tokyo, 
Japan  

ญี่ปุ่น 23 ม.ค 54 – 
27 ม.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ

8 Prof. Dr. David Kaber North Carolina State 
University

สหรัฐอเมริกา 9 มี.ค 54 – 
9 มี.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ

9 Assoc.Prof. Yong Sun Lee University of Texas 
Medical Branch, 
Texas, USA

สหรัฐอเมริกา 29 มี.ค 54 – 
30 มี.ค 54

เจรจาความร่วมมือ เยี่ยมชม
คณะฯ บรรยายพิเศษ

10 Dr. In Han Lee miRcore, Michigan, 
USA

สหรัฐอเมริกา 29 มี.ค 54 – 
30 มี.ค 54

เจรจาความร่วมมือ เยี่ยมชม
คณะฯ บรรยายพิเศษ

11 Prof. Alex Hankey Institute of Ayurvede 
and Integrative 
Medicine, India

อินเดีย 1 พ.ค 54 – 
10 พ.ค 54

เจรจาความร่วมมือ เยี่ยมชม
คณะฯ บรรยายพิเศษ

12 Prof. Mark Steven Institute of Animal 
Health, Compton 
Laboratory Berkshire, 
United Kingdom

สหราช
อาณาจักร

24 มี.ค 54 –
 2 เม.ย 54

ทุน Visiting scholar/ สอน
รหัสวิชา 464781
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ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม

13 Dr.Phan Thi Thuy Hoa Hue Central Hospital เวียดนาม 18 เม.ย 54 - 
22 เม.ย 54

ฝึกอบรม “Thalassemia 
Screening”

14 Ms” Bui Thi Thu Thanh Hue Central Hospital เวียดนาม 18 เม.ย 54 - 
22 เม.ย 54

ฝึกอบรม “Thalassemia 
Screening”

15 Dr. Saskia Decuypere Telethon Institute 
for Child Health 
Research, Australia

ออสเตรเลีย 4 ก.ย 54 – 
24 ก.ย 54

ทุน Visiting scholar/ สอน
วิชา 464779 และ 464780

16 Dr.Wimon สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

งานปฐมนิเทศ นศ.สปป.ลาว

17 Mr.Bunsuk สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

งานปฐมนิเทศ นศ.สปป.ลาว

18 Ms.Unreun สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

งานปฐมนิเทศ นศ.สปป.ลาว

19 Mr.Nalee สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

งานปฐมนิเทศ นศ.สปป.ลาว

20 Mr.Onekham Savongsy สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

อาจารย์ผู้ควบคุม นศ.สปป.ลาว

21 Ms.Souphaphone 
Vongsack

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 - 
18 เม.ย 54

อาจารย์ผู้ควบคุม นศ.สปป.ลาว

22 Prof. Dr. Hideaki Soya Tsukuba Health 
University

ญี่ปุ่น 5 พ.ค 54 – 
5 พ.ค 54

บรรยายพิเศษ

23 Prof. David Kaber North Carolina State 
University

สหรัฐอเมริกา 16 พ.ค 54 – 
31 ก.ค 54

เจรจาความร่วมมือ ท�าวิจัย

24 Ms.Matsui Tomomi JICA ญี่ปุ่น 26 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ

25 Mr. Tsutsuka Toshiyuki JICA ญี่ปุ่น 26 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ

26 Ms. Kumiko Tomoi JICA ญี่ปุ่น 26 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ

27 MS. YASUYO TSUTSUI อาสาสมัครญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1 พ.ค 54 – 
30 ต.ค 54

อาสาสมัคร

28 Prof. Umah Rani 
Kuppusamy

University of Malaya มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

29 Assoc.Prof.Pim Chau Dam Universiti Sains 
Malaysia

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

30 Assoc.Prof.Sabarina 
Sukardi

Universiti Putra 
Malaysia

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ
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ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม

31 Assoc.Prof.Nor Fadilah 
Rajab

Universiti 
Kebangsaan Malaysia

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

32 Assoc.Prof.Mohd Aziz 
Dollah

Universiti Putra 
Malaysia

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

33 Dr.Lim Boon Huat Universiti Sains 
Malaysia

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

34 Asst.Prof.Mohd Ariffin 
Kaderi

International Islamic 
University

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

35 Dr.Ong Kien Chai University of Malaya มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

36 Ms.Nor Syuhada Bashah The Ministry of 
Higher Education

มาเลเซีย 15 มิ.ย 54 – 
15 มิ.ย 54

เจรจาความร่วมมือ

37 Asst.Prof.Jikai Sonoda University of Health 
Sciences

ญี่ปุ่น 2 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

ท�าวิจัย

38 Prof. Dr. Richard Smith Sydney University ออสเตรเลีย 13 ก.ค 54 – 
14 ก.ค 54

บรรยายพิเศษ

39 Dr. Emma Smith Sydney University ออสเตรเลีย 13 ก.ค 54 – 
14 ก.ค 54

บรรยายพิเศษ

40 Prof. Daret K. St. Clair University of 
Kentucky

สหรัฐอเมริกา 8 ส.ค 54 – 
8 ส.ค 54

บรรยายพิเศษ

41 Dr Manabu Ato National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 18 ส.ค 54 – 
18 ส.ค 54

ท�าวิจัย

42 Dr Hideaki Ohno National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 18 ส.ค 54 – 
18 ส.ค 54

ท�าวิจัย

43 Dr Satoshi INOUE National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 18 ส.ค 54 – 
18 ส.ค 54

ท�าวิจัย

44 Dr Atsuko Horino National Institute of 
Infectious Diseases 
(NIID)

ญี่ปุ่น 18 ส.ค 54 –
18 ส.ค 54

ท�าวิจัย

45 Dr.Saskia Decuypere Institue of 
Tropical Medicine, 
Belgium&University 
of Western Australia

เบลเยี่ยม 13 ก.ย 54 – 
13 ก.ย 54

บรรยายพิเศษ

46 Dr.Tran Thi Hoa Ban Health Services of 
Danang City

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ
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47 Dr.Nguyen Minh Tam Hue University เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

48 Dr.Pham Thanh Nhan Danang Health 
Services

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

49 Dr.Nguyen Thi Toan Danang Health 
Services

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

50 Dr.Than Van Chin Sanatorium Hospital เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

51 Dr.Pham Minh Son OBGYN and 
Pediatrics Hospital

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

52 Dr.Nguyen Tien Hong Danang Health 
Services

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

53 Dr.Nguyen Thanh Binh District Health 
Center of Haichau

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

54 Dr.Luu Thi Binh Danang Health 
Services

เวียดนาม 23 ก.ย 54 – 
23 ก.ย 54

เยี่ยมชมคณะฯ

55 Prof. Catherine 
Hawrylowicz

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

สหราช
อาณาจักร

25 ต.ค 54 – 
25 ต.ค 54

บรรยายพิเศษ

56 Asist.Prof.Jikai Sanoda Ibaraki Prefectural 
Health Science 
University

ญี่ปุ่น 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

บรรยายพิเศษ

57 Miss Hiroko Yamamoto Ibaraki Prefectural 
University of Health 
Sciences

ญี่ปุ่น 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

เยี่ยมชมคณะฯ บรรยายพิเศษ

นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ

ที่ ชื่อ สาขาหลักสูตร
ประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเภทของกิจกรรมที่เข้า
ร่วม

1 อนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ วิทยาศาสตร์การแพทย์ อิสราเอล 10 ต.ค 53 – 
13 ต.ค 54

น�าเสนอผลงาน

2 ลลิตภัทร เหง้าพรหมมินทร์ ชีวเวชศาสตร์ อิสราเอล 10 ต.ค 53 – 
13 ต.ค 54

น�าเสนอผลงาน

3 สานิตา สิงห์สนั่น ชีวเวชศาสตร์ อิสราเอล 10 ต.ค 53 – 
13 ต.ค 54

น�าเสนอผลงาน
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ที่ ชื่อ สาขาหลักสูตร
ประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเภทของกิจกรรมที่เข้า
ร่วม

4 ดวงจันทร์ สุวรรณเสน ชีวเวชศาสตร์ สหราช
อาณาจักร

7 ก.ค 53 – 
7 ก.ค 53

ทุน โครงการ CIU

6 สุราษี ค�าเหลือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ลักเซมเบิร์ก 26 ม.ค 54 – 
28 ม.ค 54

น�าเสนอผลงาน

7 ดาราวรรณ รินชัย ชีวเวชศาสตร์ ญี่ปุ่น 15 เม.ย. 54 – 
31 ต.ค. 54

ท�าวิจัย ณ สถาบันวิจัย 
National Institute of 

Infectious Diseases(NIID)

8 นิภาพร เงินยวง ชีวเวชศาสตร์ สหรัฐอเมริกา 1 เม.ย. 54 – 
1 ก.พ. 55

ท�าวิจัย ณ สถาบัน Pioneer 
Valley Life Sciences 

Institute of 
Massachusetts Amherst

9 โมลิน วงศ์วัฒนากุล ชีวเวชศาสตร์ ออสเตรเลีย 14 เม.ย 54 – 
16 เม.ย 54

น�าเสนอผลงาน

10 มารุตพงศ์ เดชอาญา เทคนิคการแพทย์ ญี่ปุ่น 3 เม.ย 54 – 
16 เม.ย 54

ศึกษาดูงานโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita 

Health University

11 เสาวภา ขันติสพังหลวง เทคนิคการแพทย์ ญี่ปุ่น 3 เม.ย 54 – 
16 เม.ย 54

ศึกษาดูงานโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita 

Health University

12 วีร์ธิมา นันท์บัญชา กายภาพบ�าบัด ญี่ปุ่น 18 เม.ย 54 – 
1 พ.ค 54

ศึกษาดูงานโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita 

Health University

13 อภินัทธ์ หาระบุตร กายภาพบ�าบัด ญี่ปุ่น 18 เม.ย 54 – 
1 พ.ค 54

ศึกษาดูงานโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita 

Health University

14 ดาราวรรณ  รินชัย ชีวเวชศาสตร์ ญี่ปุ่น 7 พ.ค 54 – 
7 พ.ย 54

ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม

15 นฤวัตร ภักดี ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

16 สุภาวดี แย้มศรี ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

17 จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey



67
รายงานประจ�าปี 2554

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ ชื่อ สาขาหลักสูตร
ประเทศที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประเภทของกิจกรรมที่เข้า
ร่วม

18 หทัยชนก ศรีวรกุล ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

19 รสริน การเพียร ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

20 อัฐวุฒิ ชัยบุญเรือง ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

21 สานิตา สิงห์สนั่น ชีวเวชศาสตร์ ตุรกี 11 พ.ค. 54 – 
14 พ.ค. 54

น�าเสนอผลงาน ณ WOW 
Hotels Topkapi & 
Kremlin Palace – 
Antalya Turkey

22 ดวงจันทร์ สุวรรณแสน ชีวเวชศาสตร์  สหรัฐอเมริกา 5 พ.ค. 54 – 
17 พ.ค. 54

เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอ
ผลงานวิจัย ณ สถาบัน  
Beranoya Research 

Institute 

23 จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ ชีวเวชศาสตร์  เนเธอร์แลนด์ 1 มิ.ย. 54 – 
30 พ.ย. 54

ท�าวิจัย ณ Laboratory 
Leiden University 
Medical Center

24 หทัยชนก ศรีวรกุล ชีวเวชศาสตร์  เนเธอร์แลนด์ 1 ส.ค. 54 – 
31 ม.ค. 55

ศึกษาวิจัย ณ สถาบัน 
Human and Clinical 

Genetics LGDA, 
Hemoglobinopathies 
Laboratory Leiden 
University Medical 

Center

25 จิณณพัต ไกรพจน์ กายภาพบ�าบัด ญี่ปุ่น 1 ก.ย 54 – 
16 ก.ย 54

ท�าวิจัย และศึกษาดูงาน ทุน
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

มข.

26 ศิรินภา วรสาร กายภาพบ�าบัด ญี่ปุ่น 1 ก.ย 54 – 
16 ก.ย 54

ท�าวิจัย และศึกษาดูงาน ทุน
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

มข.

27 สุวิกรม ฝอยพิกุล กายภาพบ�าบัด ญี่ปุ่น 1 ก.ย 54 – 
16 ก.ย 54

ท�าวิจัย และศึกษาดูงาน ทุน
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

มข.

28 นวพล ขันแก้ว ชีวเวชศาสตร์  สหรัฐอเมริกา ต.ค. 53 – 
มี.ค. 55

ท�างานวิจัย
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นักศึกษาจากต่างประเทศมาไทย

 ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเภทของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม

หมายเหตุ

1 Mr.Tetsuya Matsura Kumamoto Health 
Science University

ญี่ปุ่น 28 ต.ค 53 – 
8 พ.ย 53

ศึกษาดูงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2 Miss Satomi Iwata Kumamoto Health 
Science University

ญี่ปุ่น 28 ต.ค 53 – 
8 พ.ย 53

ศึกษาดูงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน

3 Assoc. Prof. Jim Cross 
(Associate Dean 
(International)

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 –
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

4 Mr.Douglas Onsongo 
Ogeto

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

5 Miss Aleksandra 
Djordjevic

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

6 Miss Yvonne Ritchie Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

7 Miss Laura Joanne 
Monaghan

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

8 Mr. Phillip James 
Plato

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

9 Miss Melissa Susan 
Hastie

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

10 Miss Chloe Fran 
Vallun-Kruger

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 – 
23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

11 Miss Rebecca Anne 
Fortune

Edith Cowan 
University

ออสเตรเลีย 23 พ.ย 53 
- 23 พ.ย 53

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)
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 ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเภทของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม

หมายเหตุ

12 LI Yuan Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 –
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

13 XIAO Yameng Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

14 HUANG Hao Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

15 PENG Shuang Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

16 HUANG Xianhui Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

17 LIU Jing Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

18 LIANG Xue Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

19 HE Jia Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

20 XU Jiali Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 –
 18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

21 ZHA Hao Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)
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 ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเภทของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม

หมายเหตุ

22 LIU Yufei Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

23 LIU Disheng Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

24 GUO Liang Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

25 ZHONG Bingbing Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 –
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

26 CHEN Peng Gannan Normal 
University

จีน 18 ม.ค 54 – 
18 ม.ค 54

ฝึกอบรม 
เยี่ยมชม

อบรมนวดไทยภายใต้
โครงการวิชา
ประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ (มหาวิทยาลัย)

27 Mrs.Viengmon 
Davong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

28 Mr.Soulinh Sipamone สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

29 Mrs.Linda 
Sengkhamyong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

30 Mrs.Manisak 
Phommasansack

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

31 Mr.Somphane 
Sengphimthong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

32 Mr.Khonesavanh 
Kommany

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

33 Mr.Ounkham 
Phonechaleun

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

34 Mrs.Souny 
Sengdavanh

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 –
 27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

35 Mrs. Veomany 
Syhalath

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

36 Mrs.Monethomg 
Chidthavong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ
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 ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเภทของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม

หมายเหตุ

37 Mr.Souk aloun 
Sisawengsouk

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

38 Mrs.Khamfong 
Vilaychanh

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

39 Mr.Saythong 
Phetbounthiam

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

40 Mrs.Sonthiya 
Visayphone

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

41 Mr. Veun 
Thammavong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 –
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

42 Mr.Phouvanna 
Thesomphou

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

43 Mr.Khamphai 
Ketchanh

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

44 Mr.Linthong Phiphak สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

45 Mr.Phankhame 
Marvilay M

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

46 Mr.Souliphone 
Kittivong

สปป.ลาว ลาว 18 เม.ย 54 – 
27 พ.ค 54

ฝึกอบรม โครงการยกระดับฯ

47 Mr.Darol The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

48 Mr.Pin Hong The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

49 Ms.Nicole The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 –
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

50 Ms.Judith The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
6 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

51 Ms.Nicole The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

52 Ms.Clovy The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน
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 ที่ ชื่อ สถาบัน ประเทศ
วันที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเภทของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม

หมายเหตุ

53 Ms.Avince The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

54 Ms.Hans The National 
University of 
Singapore

สิงคโปร์ 18 พ.ค 54 – 
26 พ.ค 54

ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชม

โครงการเครือข่าย
นักศึกษาสู่อาเซียน

55 Miss Satoko Unozawa Fujita Health 
University

ญี่ปุ่น 21 ส.ค 54 – 
4 ก.ย 54

ศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือ
ภายใต้ MOU

56 Miss Risa Hara Fujita Health 
University

ญี่ปุ่น 21 ส.ค 54 – 
4 ก.ย 54

ศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือ
ภายใต้ MOU

57 Miss Arisa Hori Fujita Health 
University

ญี่ปุ่น 29 ก.ย 54 – 
12 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือ
ภายใต้ MOU

58 Miss Rie Yaginuma Fujita Health 
University

ญี่ปุ่น 29 ก.ย 54 – 
12 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือ
ภายใต้ MOU

59 Mr. Ralf Kraft the university of 
aplied sciences 
alice salomon, 
Germany

เยอรมนี 12 ต.ค 54 – 
14 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน คณะฯสนับสนุนที่พัก

60 Mr.Cornelius Bottcher the university of 
aplied sciences 
alice salomon, 
Germany

เยอรมนี 12 ต.ค 54 – 
14 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน

61 Miss Shiori Sato Ibaraki Prefectural 
University of 
Health Sciences

ญี่ปุ่น 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน  

62 Miss Natsumi Aoki Ibaraki Prefectural 
University of 
Health Sciences

ญี่ปุ่น 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน  

63 Miss Chiharu Arita Ibaraki Prefectural 
University of 
Health Sciences

ญี่ปุ่น 10 ต.ค 54 – 
13 ต.ค 54

ศึกษาดูงาน  
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 6.2) กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2553 ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีคงคลชัย หัวหน้าโครงการ Cellular 
Immunology Unit ร่วมด้วย น.ส.ดาราวรรณ รินชัย น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงศ์ และน.ส.ดลพร ริยะป่า นักศึกษา
ปรญิญาเอก หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัทติ สาขาชวีเวชศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เข้า
ร่วมประชุมและเป็นประธานร่วม พร้อมทั้งน�าเสนอผลงานทางวิชาการในแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ในงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “6th World Melioidosis Congress” ณ Jupiters Hotel เมือง Townsville, 
Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมากและเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการและพบปะสังสรรค์ หัวหน้าโครงการฯได้รับเชิญให้บรรยายทางวิชาการเรื่อง “Human immune 
responses to Burkholderia pseudomallei: 
Research at the centenary of the first 
description of melioidosis” ในการประชุม
วิชาการประจ�าป ี Australian Society of 
Immunology (5-9 December 2010) ณ เมือง 
Perth, Western Australia ประเทศออสเตรเลีย 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปรึกษางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์จากต่างประเทศ 

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2553 น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญา 

เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 สาขาชีวเวชศาสตร์ และน.ส.ดลพร ริยะป่า นักศึกษาปริญญาเอก ทุนเครือ

ข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) รุ่นที่ 51 สาขาชีวเวชศาสตร ์

คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�าเสนอรายงานความก้าวหน้า และปรึกษางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ กับ Prof.Dr.Mark 

P.Stevens และ Dr.Joanne M.Stevens อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จาก Division of Microbiology, 

Institute of Animal Health, Compton Laboratory Berkshire, United Kingdom พร้อมด้วย ผศ.ดร.

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย และ รศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน จาก 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษากับทีมวิจัย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ
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อาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเรียนและฝึกการนวดไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์

วันที ่18 มกราคม 2554 นกัศึกษาและอาจารย์จาก Gannan Normal University สาธารณรฐัประชาชน
จีน จ�านวน 16 คน ได้เข้าฟังการบรรยายและฝึกการนวดไทย โดย รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ณ ห้องปฏิบัติการ
กายภาพบ�าบัด 1 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยการเรียนนวดไทยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและ
อาจารย์จาก Gannan Normal University เป็นอย่างมาก ซึง่เป็นโอกาสอนัดใีนการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่าง
สถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสถาบันโรคติดเช้ือแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาวิทยานิพนธ์และเตรียม
บทความวิจัย 

วันที่ 25 มกราคม 2554 Dr.Manabu Ato, Head of Laboratory of Bacterial Infection and 
Immunity, Department of Immunology, National Institute of Infectious Diseases (Shinjuku-ku), 
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบและรับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ ในฐานะผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ โดยมี ผศ.ดร.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย หัวหน้าโครงการ Cellular Immunology Unit และอ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ ร่วม
ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2554 เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์อันดี ตามบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจระหว่างทั้งสององค์กร และเพื่อให้ค�าปรึกษางาน
วทิยานิพนธ์ของนักศกึษาในโครงการฯ พร้อมทัง้พฒันา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถในด้านการจัดเตรียม 
ผลงานและการน�าเสนอในรูปแบบบทความวิจัยที่มี
คุณค่า สามารถส่งตพีมิพ์ในวารสารทีม่ค่ีาปัจจยักระทบ
ในระดับสูงให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยรุ ่นเยาว์ใน 
โครงการฯ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
อีกด้วย 
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คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ Prof.Dr.David Kaber จาก North Carolina State University  

วันที่ 9 มีนาคม 2554 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ น�าโดย รศ.ดร.ชาญวทิย์ ลลีายวุฒัน์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.รุ้งทิพย ์
พันธุ เมธากุล ผู ้ช ่วยคณบดีฝ ่ายวิ จัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ ์ พร ้อมด้วยคณาจารย ์ผู ้แทนจากสาขาวิชา
กายภาพบ�าบดั ร่วมต้อนรบั Prof.Dr.David Kaber จาก Edward 
P.Fitts Department of Industrial & System Engineering, 
North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
อ.ดร.มานิดา สว่างเนตร จากคณะเทคโนโลยี ณ ห้องสัมมนา 2 
ชัน้ 2 ในการนี ้Prof.Dr.Kaber ได้หารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืทาง
วชิาการ กบัคณะเทคนคิการแพทย์ และเข้าเยีย่มชมงานวจิยัของ
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพ 
บ�าบัด ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ�าบัด โดยการเข้าเยี่ยมชมใน
ครั้งนี้ Prof.Dr.Kaber มีความสนใจงานวิจัยเป็นอย่างมากและได้
มกีารแลกเปลีย่นความรูก้บัคณาจารย์สาขาวชิากายภาพบ�าบดัซึง่
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันอีกด้วย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Role(s) of extracellular Cys/Cyss in prostate cancer cell invasion

วันที่ 11 มีนาคม 2554 Dr.Luksana Chaiswing นักวิทยาศาสตร์จาก Department of Pathology 
and Laboratory Medicine, University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้มาบรรยายวชิาการ
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง Role(s) of extracellular Cys/Cyss in prostate cancer cell invasion 
แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องบรรยาย 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก
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คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2554 รศ.ดร.ชาญวิทย์ 

ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

และ รศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ 

Assoc. Prof.Yong Sun Lee จากสถาบัน Department of 

Biochemistry & Molecular Biology,The University of Texas 

Medical Branch ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Dr.In Han Lee 

จากสถาบัน Micore, Ann Arbor, Michigan ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี คณะเทคนิคการ

แพทย์ โดยอาคนัตกุะทัง้สองท่านได้เข้าร่วมฟังการน�าเสนอผลงาน

ของนกัศกึษา สาขาชีวเวชศาสตร์ และร่วมหารอืถงึการแลกเปลีย่น

ความร่วมมือทางด้านวิจัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยคณะฯ ในการส่งเสริม

งานวิจัย และวิชาการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 Assoc. Prof.Yong Sun Lee 

ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Small non-coding RNAs – 

microRNAs and beyond” และ Dr. In Han Lee ได้บรรยาย

พิเศษในหัวข้อ “New MicroRNA Target Class Revealing Disease Biomarkers” ซึ่งได้รับความความสนใจ

เข้าร่วมฟังจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ภายในคณะฯ รวมไปถึงนักศึกษาและคณาจารย์จาก 

คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ กว่า 30 คน 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) และทนุเครอืข่ายเชงิกลยทุธ์เพือ่
การผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัโครงการ Cellular Immunology Unit คณะเทคนคิ
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรึกษางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์จากต่างประเทศ 

วันที่ 2 เมษายน 2554 และ วันที่ 6 เมษายน 2554 ผู้ช่วยวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น และนกัศกึษาปรญิญาเอก ทนุโครงการปรญิญาเอกกาญ
จนาภิเษก (คปก.) สาขาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ น.ส.ดาราวรรณ รินชัย ร่วมด้วย
นกัศกึษาทนุเครอืข่ายเชงิกลยทุธ์เพือ่การผลติและพฒันาอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา สาขาชวีเวชศาสตร์ ได้แก่ 
น.ส.ดลพร ริยะป่า สังกัดโครงการ Cellular Immunology Unit คณะเทคนิคการแพทย์ น�าเสนอรายงานความ
ก้าวหน้า และปรึกษางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ กับ Prof. Mark P. Stevens อาจารย์ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศด้าน 
จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล จาก Roslin Institute, University of Edinburg  สหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เดิน
ทางมาสอนและให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาตามโครงการ visiting scholar โดย ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อ.ดร.กุสุมาวดี อุทิศพันธ์ 
ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษากับทีมวิจัย ณ สุพรรณิการ์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและเป็นกันเอง คาดว่าจะสามารถน�าผลงานวิจัยเสนอตีพิมพ์ได้ในระดับคุณภาพสูง 
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นอกจากนีน้กัศึกษายงัได้มโีอกาสขอค�าปรกึษา Dr.Gregory J.Bancroft อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ
ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine สหราชอาณาจักร ในโอกาส
ที่เดินทางมาสอนและให้ค�าปรึกษานักศึกษาโดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2554 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hue Central Hospital ประเทศเวียดนาม

วันที่ 18 เมษายน 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.
สุพรรณ  ฟู่เจริญ และ รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ร่วมต้อนรับ Dr.Phan Thi Thuy Hoa และ Ms.Bui Thi 
Thanh จาก Hue Central Hospital ประเทศเวียดนาม ใน
โอกาสที่เดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thalassemia 
Screening” ในระหว่างวนัที ่18 – 22 เมษายน 2554 ณ ศนูย์วจิยั
และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ กับ Hue College of Medicine and 
Pharmacy และ Hue Central Hospital ประเทศเวียดนาม 

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมโครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้
เป็นระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4  

วันที่ 18 เมษายน 2554 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ร่วมเป็นประธาน
ต้อนรบัคณะผูบ้รหิารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ สปป.ลาว พร้อมกบัคณาจารย์
และนักศกึษา จ�านวน 22 คน ภายใต้โครงการยกระดับนกัวเิคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดบัปรญิญาตร ีรุน่ที ่4 โดย
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัดังกล่าวจะมาศึกษาและฝึกปฏบิตังิาน ณ คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 
27 พฤษภาคม 2554 
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คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น                

วนัที ่9 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.อัครานี ทิมินกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การ
ต้อนรับ Ms.Yasuyo Tsutsui ณ ส�านักงานคณบดี คณะ
เทคนิคการแพทย์ Ms.Yasuyo Tsutsui เป็นอาสาสมัครภาย
ใต้โครงการอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นช่วยงานคณะเทคนิคการ
แพทย์ ประจ�าปีการศึกษา 2554 โดยจะท�าหน้าที่ร่วมกับ
คณาจารย์ สายวิชากายภาพบ�าบัดในโครงการส่งเสริมการ
ออกก�าลังกายในผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สังกัดโครงการ Cellular 
Immunology Unit ปฏิบัติงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 น.ส.ดาราวรรณ รินชัย นักศึกษาปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาชีวเวชศาสตร ์สงักดัโครงการ Cellular Immunology Unit คณะเทคนิคการแพทย์
และเป็นผู้ช่วยวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น น�าเสนอรายงานความก้าวหน้า และปรึกษางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ กับ ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 
โดย น.ส.ดาราวรรณ รินชัย ปฏิบัติงานวิจัย ณ Department of Immunology, National Institute of 
Infectious Diseases, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ปรึกษาในญี่ปุ่นประกอบด้วย Dr.Manabu Ato และ 

Dr.Takayuki Matsumura ร่วมปรึกษาหารือด้วย 
ซึง่ผลการปฏบิตังิานมคีวามคบืหน้าเป็นอย่างดแีละ
ได้รบัความชืน่ชมเป็นอย่างมาก ในโอกาสนีไ้ด้มกีาร
พบปะ Dr.Satoshi Inoue และ Dr.Hideaki Ohno 
ซึง่แสดงความสนใจทีจ่ะกระชบัและขยายความร่วม
มือทางวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย ์  และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังด้านโรคติดเช้ืออื่นๆ 
นอกจากนีท้มีวจิยัยงัได้มโีอกาสพบกบั Chef Chen 
Kenichi เชฟกระทะเหลก็ผูม้ชีือ่เสยีงและได้รบัเชญิ
จากเชฟให้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในห้อง
ครัวอีกด้วย 
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ต้อนรับผู้แทนจากสำานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับ Ms.Matsui Tomomi Mr.Tsutsuka Toshiyuki และ Ms.Kumiko Tomoi ผู้แทนจากส�านักงาน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (JICA) ซึง่เดนิทางมาเยีย่มชมคณะฯ และพดูคยุหารอืถงึความร่วมมอืทาง
ด้านการส่งอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาปฏิบัติงานที่คณะฯ ต่อไป

ต้อนรับนักวิชาการรับเชิญจาก The North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ผู้บริหารและคณาจารย์ สายวิชากายภาพบ�าบัด ร่วมให้การต้อนรับนักวิชาการรับเชิญ Prof.Dr.David 
Kaber จากสถาบัน The North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2554 ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ กล่าวต้อนรับ โดย Prof.Dr.David Kaber ได้น�าเสนอเก่ียวกับสถาบัน North Carolina State 
University และงานวิจัย รวมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการที่อยากจะเห็นในอนาคต

P ro f .D r .Dav id 
Kaber จะปฏบิตังิาน ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ในฐานะ 
นักวิชาการรับเชิญ ระหว่าง
วันที่ 23 พฤษภาคม – 31 
กรกฎาคม 2554 ภายใต้
โครงการส ่ ง เส ริมความรู ้
ทางการเขียนวิทยานิพนธ์ 
และบทความวิจัยเพื่อการตี
พิมพ์บทความทางวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติ และ
จะร่วมสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชากายภาพ 
บ�าบัด 
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นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก และคณาจารย์ศนูย์วจิยัและพฒันาการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิารทางการ
แพทย์ (ศวป.)นำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศตุรกี

วนัที ่11 - 14 พฤษภาคม 2554 ผูอ้�านวยการ ศวป. คณาจารย์ ศวป. คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน
โครงการเครอืข่ายเชิงกลยทุธ์เพือ่การผลติและพฒันาอาจารย์ในสถาบันอดุมศกึษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมในการประชุม
วิชาการ The 12th International Conference on Thalassaemia and Other Haemoglobinopathies, 
and the 14th TIF Conference for Patients and Parents ณ เมือง Antalya ประเทศตุรกี ในการประชุมมี
การเสนอผลงานวิจัยจากนานาประเทศ จ�านวน 325 เรื่อง โดยเป็นผลงานจากประเทศไทย 20 เรื่อง ในจ�านวน
นี้ 9 เรื่อง เป็นผลงานจาก ศวป. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผูอ้ำานวยการศนูย์วจิยัและพฒันาการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์ 
วางกรอบความร่วมมือการวิจัยเรื่องธาลัสซีเมีย กับ คณะแพทยศาสตร์ Stanford University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรค 
ธาลัสซีเมีย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ ได้เยี่ยมชมงานวิจัยและ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางกรอบความร่วมมือทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย กับ Assoc.Prof.Dr. 
Iris Schrijver, director of the Diagnostic Molecular Pathology Laboratory, คณะแพทยศาสตร ์
Stanford University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ส่งนักศกึษาปรญิญาเอก ทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
(คปก.) และทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) ไปท�า
วิจัยระยะสั้น
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คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย  

วนัที ่15 มถินุายน 2554 คณะผูบ้รหิารคณะเทคนคิการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรบัคณะกรรมการบรหิาร

จากส�านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา ประเทศมาเลเซยี ในโอกาสมาเยอืนคณะฯ เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์และ

ความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสาขา

วิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็น

สถาบนัอดุมศกึษาในประชาคมอาเซยีน โดย รศ.ดร.ชาญวทิย์ 

ลีลายุวัฒน์ ได้น�าเสนอในหัวข้อ Graduate program in 

Biomedical Science and research activities และ 

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร ได ้น� า เสนอในหัวข ้อ 

Undergraduate program in Medical Technology ณ 

ห้องประชุมส�านักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ใน

โอกาสน้ี รศ.พิพัฒน์ ศรเีบญจลกัษณ์ หวัหน้าสายวชิาเทคนคิ

การแพทย์ ได้พาคณะกรรมการฯ จากประเทศมาเลเซีย เข้า

เยีย่มชมการเรยีนการสอน ห้องปฏบิติัการวจัิย ศูนย์วจัิย และ

ห้องปฏบิตักิารชมุชน คณะเทคนคิการแพทย์ ซึง่การมาเยอืน

ของคณะกรรมการฯ จากประเทศมาเลเซยีในครัง้นี ้ผูบ้รหิาร

ทั้งสองฝ่ายได้เสนอแนวคิดที่จะให้มีความร่วมมือด้านต่างๆ 

อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา สถานที่ฝึกงาน

ของนักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการ

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันระหว่างสถาบันใน

อนาคต 

 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชากายภาพบำาบัด นำาเสนอประสบการณ์จาก Fujita Health University

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมน�าเสนอประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหว่างคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ School 
of Health Sciences, Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ - เนตรเฉลียว สัณฑ์
พทิกัษ์  คณะเทคนิคการแพทย์ โดย นายอภนิทัธ์ หาระบุตร และ น.ส.วร์ีธมิา นนัท์บัญชา นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี สาขาวิชากายภาพบ�าบัด ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว
และได้เดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 เป็นผู้น�าเสนอผลการศึกษาดู
งานและประสบการณ์ทีไ่ด้จากโครงการนี ้โดยมคีณาจารย์เข้าร่วมฟังการน�าเสนอในครัง้นีค้อื รศ.ดร.รุง้ทพิย์ พนัธุ
เมธากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ อ.วรวรรณ ค�าฤาชา และ อ.ดร.อัครานี ทิมิ
นกุล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบ�าบัด ชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 90 คน
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นักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นำาเสนอประสบการณ์จาก Fujita Health University  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นายมารุตพงศ์ เดชอาญา และ น.ส.เสาวภา ขันติสพังหลวง นักศึกษาสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที ่4 ซึง่เป็นผูผ่้านการคดัเลอืกและได้รบัทนุโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา กบั School 
of Health Science, Fujita Health University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และ
การฝึกงานทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 16 เมษายน 2554 ได้น�าเสนอสรุป
การแลกเปลี่ยนฯ ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ เวลา 12.00 – 13.00 
น. โดยมีคณะผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมฟังการน�าเสนอ 

การน�าเสนอสรุปการแลกเปลี่ยนฯ ในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ให้ความ
สนใจและเข้าร่วมฟังการน�าเสนอขอ้มลูด้านวิชาการ ห้องปฏบิตัิการ รวมถึงกจิกรรมแลกเปลีย่นทางด้านวิชาการ
และวฒันธรรมต่างๆ ทีไ่ด้ด�าเนนิการร่วมกบันกัศึกษาและคณาจารย์ในประเทศญีปุ่น่ พร้อมกบัซกัถาม แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ ปิดท้ายด้วยการตอบค�าถามรับของรางวัล
จากประเทศญี่ปุ่น 

 

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดให้การต้อนรับ Prof.Dr.Daret K. St. Clair  

           วนัที ่7 - 9 สงิหาคม 2554 กลุม่วจิยัหวัใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular Research Group; CVRG) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Daret K. St. Clair นักวิทยาศาสตร์ไทยจาก Graduate Center 

for Toxicology, Health Sciences Research Building, University of Kentucky สหรัฐอเมริกา มาเยือน

ประเทศไทย ภายใต้โครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ของ

ส�านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ 2554 ในโครงการ การสร้างเครอืข่ายวจิยัด้านสารต้าน

อนุมูลอิสระและการต่อต้านโรค

ผู้สูงอายุ ซึ่งมีคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร ์  ร ่ วมกับภาควิชา

เภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ และกลุม่วจัิย 

CVRG มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ร่วมเป็นสถาบนัต้อนรบั โดย Prof.Dr.Daret K. St. Clair ได้บรรยายทางวชิาการเรือ่ง Manganese superoxide 

dismutase: Can’t live without it/Can’t live with it และได้ฟังการน�าเสนอและอภปิรายผลงานของนกัศกึษา

ภายใต้กลุม่ CVRG รวมทัง้การเจรจาความร่วมมอืในอนาคตร่วมกบั ศ.นพ.ปิยทศัน์ ทศันาววิฒัน์ หวัหน้ากลุม่วจิยั 

CVRG และสมาชิกกลุ่มฯ

 

รูปแบบและการบริหารองค์กรสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับ One ASEAN Khon Kaen model  

วนัที ่28 กรกฎาคม 2554 ณ คณะแพทยศาสตร์ กลุม่รองคณบดกี�ากบังานวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

(คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่ม vice dean of 

research) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบและการบริหารองค์กรสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

รองรับ One ASEAN Khon Kaen model โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ และ 

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ร่วมเสวนากับผู้วิจัยจากศูนย์และ

กลุ ่มวิจัยต่างๆ สรุปได้ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

บคุลากรจากคณะต่างๆควรร่วมมอืกนัท�ากจิกรรมซึง่รวมถงึ

การประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาค

อาเซียน ไม่ว่าจะรูปแบบการจัดประชมุสมัมนา การวจัิย การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์

หลกัสูตร การฝึกอบรม และการบรกิารวชิาการ เป็นต้น โดย

สามารถเร่ิมด�าเนินการอย่างเป็นรปูธรรมได้ทนัท ีคูข่นานกบั

กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fujita Health University

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.นงนุช เศรษฐ

เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชุลี โจนส์ และอ.วรวรรณ ค�าฤาชา ได้ร่วมต้อนรับ Ms.Satoko Unozawa 

และ Ms.Risa Hara นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Rehabilitation, School of Health Sciences, 

Fujita Health University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการ

แพทย์ ซึง่เดนิทางมาศกึษาดงูาน

และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 3 

กันยายน 2554 ภายใต้ข้อตกลง

ความร ่ วมมือระหว ่ างคณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
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ขอนแก่นและ Fujita Health University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

การทางกายภาพบ�าบดักบัคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบ�าบดั รวมทัง้เข้าดงูาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ 

และเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

  
คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคติดเชื้อจากญี่ปุ่น  

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสัมมนาวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยายพิเศษ 
ให้แก่ นักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก National institute of Infectious Diseases, 
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 14 - 29 สิงหาคม 
2554 ตามบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจระหว่างทัง้สองหน่วยงาน และน.ส.ดวงจนัทร์ สวุรรณแสน นกัศกึษาปรญิญา
เอกทุนกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาชีวเวชศาสตร์ ร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 
หวัหน้าโครงการ Cellular and Molecular Immunology Unit ศนูย์วจิยัและวนิจิฉยัทางห้องปฏบัิตกิารทางการ
แพทย์ (ศวป.) เป็นประธานในการเปิดบรรยายพิเศษ โดยมี รศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ 
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่
ระลึกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานเลี้ยงอำาลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 

Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2 กันยายน 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดงานเลี้ยง

อ�าลา Ms.Satoko Unozawa และ Ms.Risa Hara นกัศกึษาแลกเปลีย่น 

สาขาวิชากายภาพบ�าบัด Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

ได้เดนิทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างคณะเทคนคิ

การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Fujita Health University 

ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 โดย

นกัศกึษาแลกเปล่ียนทัง้สองได้เข้าพบ รศ.ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ คณบดี 

รวมทั้งผู้บริหารคณะฯ และได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่

ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ในระหว่างเข้าร่วมโครงการในครัง้นี ้พร้อมน�า

ประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อสถาบันต่อไป 
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คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารเดินทางไปเจรจาความร่วมมอืทางด้านวชิาการระหว่าง
สถาบันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในวันที่ 6 กันยายน 2554 ปฏิบัติภารกิจ ณ College of Medicine and 
Pharmacy, Hue University พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล Hue University และในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2554 เข้าเยี่ยมชม Da nang C Hospital ณ Da nang University

ทัง้สองสถาบนัได้หารอืร่วมกนัในหลายประเดน็ รวมทัง้การแลกเปลีย่นนกัศกึษา บคุลากร และด้านการ
วิจัย ซ่ึงทั้งสองสถาบันมีความยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้
บุคลากรทั้งสองสถาบันได้มีโครงการมาศึกษาดูงานและเข้าพบผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 และบุคลากรท้ังฝ่าย Hue 
University และ Da nang University ยังมีความสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วมและเป็น Participate Resident 
ในการประชุมนานาชาติ The 1st International Biomedical Sciences Conference (IBMSC) ที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยคณะฯเป็นเจ้าภาพ ผู้บริหาร
ของคณะฯยัง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Hue University และ Da nang C Hospital ในด้านการบริการสุขภาพทาง
ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และกายภาพบ�าบัด

จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการจัดนิทรรศการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซ่ึงนักศึกษาและ
บุคลากรของทั้งสองสถาบันให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดย Hue University มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน 
และ Da nang University เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน โดยตัวแทนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้น�าเสนอ
ข้อมูลของหลักสูตรและทุนการศึกษาที่ทางคณะฯและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัคร ทั้งนี้คณาจารย์และ
นักศึกษาบางส่วนได้แสดงความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดย
คณะฯ
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คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมสุขภาพนครดานังและเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที ่23 กนัยายน 2554 ณ ห้องประชมุส�านกังานคณบด ีคณะ

เทคนคิการแพทย์ รศ.ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ คณบด ีและคณะผูบ้รหิาร

คณะฯ พร้อมคณาจารย์สายวชิากายภาพบ�าบดั ร่วมต้อนรบั คณะผูแ้ทน

จากกรมสขุภาพนครดานงัและเว้ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ซึง่ได้

เดินทางมาศึกษาดูงานด้านรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการใน

ชุมชนและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต โดยผู้อ�านวย

การกรมสุขภาพนครดานัง เปิดเผยว่ามีความต้องการที่จะส่งบุคลากร

จากกรมสขุภาพฯ มาศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ ณ คณะเทคนคิการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคต

ในการนี้ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล อ.ดร.อัครานี ทิมินกุล 

และ ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร ได้น�าคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 และ โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.ขอนแก่น 

เพื่อศึกษาดูงานการดูแลเด็กพิการในชุมชน ซึ่งสายวิชากายภาพบ�าบัด 

คณะเทคนิคการแพทย์มีความร่วมมือด้วย 
  

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 30 กันยายน 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ และ อ.ดร.อคัรานี ทมินิกลุ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม ได้ร่วมต้อนรบั 

Ms.Hori Arisa และ Ms.Yaginuma Rie Kaori นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, 

School of Health Sciences, Fujita Health University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองส�านักงาน

คณบด ีซึง่เดนิทางมาศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม ในระหว่างวนัที ่29 กนัยายน – 11 ตลุาคม 2554 

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Fujita Health 

University, Nagoya ประเทศญีปุ่น่ โดยนกัศกึษาแลกเปลีย่นจะเข้าร่วมฝึกปฏบัิตกิารกบัคณาจารย์และนกัศกึษา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา

ในคณะฯ 
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นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fujita Health University นำาเสนอสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

วันที่ 11 ตุลาคม 2554 Ms. Yaginuma Rie Kaori และ Ms. Hori Arisa นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 

Faculty of Medical Technology, School of Health Sciences, Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น 

ได้น�าเสนอสรุปผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี คณะเทคนิคการ

แพทย์ โดยม ีรศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถยีร รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.

นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจ

ลักษณ์ หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตา

นนท์ หัวหน้ากลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก และ ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์

โรจน์ พร้อมกับนักศึกษาเข้าร่วมฟังการน�าเสนอในครั้งนี้

นกัศกึษาแลกเปลีย่นทัง้สองได้กล่าวถงึความประทบัใจและสิง่

ที่ได้จากการศึกษาดูงาน รวมถึงฝึกปฏิบัติการในห้องวิจัย ห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์และการแลกเปลีย่นวฒันธรรมร่วมกบัคณาจารย์และ

นกัศกึษาสาขาวิชาเทคนคิการแพทย์ในระหว่างวนัที ่29 กนัยายน – 11 

ตุลาคม 2554 ซึง่ในการนีค้ณะฯยงัได้จดัเลีย้งอ�าลาให้แก่นกัศกึษาก่อน

ที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงเย็นของวันท่ี 11 ตุลาคม 

2554 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับนักศึกษากายภาพบำาบัดจากประเทศเยอรมนี  

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ ผศ.ดร.ชุลี 

โจนส์ หวัหน้าสายวชิากายภาพบ�าบดั ได้ร่วมให้การต้อนรบั Mr.Cornelius Bottcher และMr.Ralf Kraft นกัศกึษา

สาขาวชิากายภาพบ�าบดัจาก University of Alice Salomon กรงุเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีซึง่เดนิทางมาศกึษา

ดูงานทางด้านกายภาพบ�าบัด ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2554 โดยนักศึกษาทั้งสองได้น�าเสนอเกี่ยวกับ 

University of Alice Salomon และระบบการศึกษาสาขาวิชากายภาพบ�าบัดของประเทศเยอรมนี ณ ห้อง

ประชมุพิสิษฐ์-เนตรเฉลยีว ซึง่ได้รบัความสนใจจากอาจารย์และนกัศกึษาชาวไทยและนกัศกึษาต่างชาตขิองคณะฯ

เข้าร่วมฟังกว่า 125 คน
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7. การประชาสัมพันธ์และการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก

 7.1 การประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน

งาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15” วันที่ 27-28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก ทางคณะฯได้จัดกิจกรรมต่างๆและให้บริการใบ

สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีพิเศษ (ช่องทางนักเรียนเรียนดี) แก่น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 5 ภาค

การศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป 

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบด ี

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.นนัทรตัน์ โฆมานะสนิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชม

กิจกรรมและยังช ่วยประชาสัมพันธ ์

หลักสูตรพร้อมแจกแผ่นพับต่างๆ 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วม

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยนายมนัส จันทหาร เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมของคณะ ฯ โดยมี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณในการเข้าร่วมงาน



89
รายงานประจ�าปี 2554

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 7.2 ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

คณะเภสัชศาสตร์ศึกษาดูงาน ระบบ e-office

 วันที่ 13 มกราคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ระบบ e-office โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจ

เจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดี

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้การบรรยายการใช้ระบบ e-office 

บุคลากรทั้ง2 คณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งาน ซัก

ถามปัญหาการใช้งาน ผู้บริหารทั้ง 2 คณะ คาดหวังท่ีจะมีการจัด

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนางานและ

บุคลากรทั้ง 2 คณะอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจด้านวิชาการต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   

วนัที ่25 มกราคม 2554 กลุม่ภารกจิด้านวชิาการได้ต้อนรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ที่เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมที่ทางคณะฯจัดให้นักเรียนใน

ครัง้น้ีจะเน้นในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีัง้สองสาขาวชิา โดยม ีรศ.ดร.นงนชุ เศรษฐเสถยีร 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ กล่าวต้อนรบัและบรรยายเกีย่วกบัคณะฯ ในช่วงการดกูจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ สาขา

วชิาเทคนิคการแพทย์มหีวัหน้าสายวชิาเทคนคิการแพทย์ รศ.พพิฒัน์ ศรเีบญจลกัษณ์ เป็นวทิยากรพร้อมด้วยนกั

วิทยาศาสตร์และนกัเทคนิคการแพทย์ประจ�าห้องปฏบิตักิารทกุคนทีน่�าอปุกรณ์ห้องปฏบิตักิารมาจดัแสดง ท�าการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบสดๆ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ในส่วนของสาขาวิชากายภาพบ�าบัด มี

นักศึกษาระดับปริญญาโท นักกายภาพบ�าบัด ได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและตอบข้อซักถาม

ต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบ�าบัด ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ และทีมงานกลุ่มภารกิจด้านวิชาการทุกๆคนที่ท�าให้การจัดงานครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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กลุ่มภารกิจด้านวิชาการต้อนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการได้ต้อนรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.เกรียง

ไกร กิจเจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน และ 

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเก่ียวกับ

หลักสูตร และวิธีการรับเข้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทางคณะฯจัดให้

นักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท้ังสองสาขา

วิชา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มีหัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ 

รศ.พพิฒัน์ ศรเีบญจลกัษณ์ เป็นวทิยากรพร้อมด้วยนกัวทิยาศาสตร์และ

นักเทคนิคการแพทย์ประจ�าห้องปฏิบัติการทุกคน ท่ีน�าอุปกรณ์ห้อง

ปฏิบัติการมาจัดแสดง ท�าการตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งให้

นักเรยีนได้ทดลองปฏบัิต ิส่วนสาขาวชิากายภาพบ�าบัด มนีกัศกึษาระดบั

ปริญญาโท ได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและตอบข้อซัก

ถามต่างๆเกีย่วกบัหลกัสตูรสาขาวชิากายภาพบ�าบดั พร้อมท้ังให้น้องๆ นกัเรยีนได้เข้าเยีย่มชมคลนิกิกายภาพบ�าบัด

ดูวิธีการรักษาทางกายภาพบ�าบัด 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระบบการประกนัคณุภาพ คณะเทคนคิการแพทย์ ระหว่าง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วันที่ 21 มกราคม 2554 คณะฯให้การต้อนรับ อาจารย์ยุทธนา เพ็งแจ่ม หัวหน้าหน่วยเทคนิคการ
แพทยศาสตร์ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบ
การประกันคุณภาพ ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจ
เจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และนางผุสนี อัยยะแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคนิคการ
แพทย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ 
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กลุ่มภารกิจด้านวิชาการต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุ่มภารกจิด้านวชิาการต้อนรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จากโรงเรยีนมหาไถ่ศกึษาภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการรับเข้า สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชา

กายภาพบ�าบดั นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมทีท่างคณะฯจัดให้นกัเรยีน

ในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรทีัง้สองสาขาวชิา 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ม ีรศ.พพิฒัน์ ศรเีบญจลกัษณ์ หวัหน้า

สายวชิาเทคนคิการแพทย์เป็นวทิยากร พร้อมด้วยนักวทิยาศาสตร์

และนักเทคนิคการแพทย์ประจ�าห้องปฏบิติัการ ทีน่�าอปุกรณ์ห้อง

ปฏิบัติการมาจัดแสดง ท�าการตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมท้ัง

ให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ส ่วนสายวิชากายภาพบ�าบัด 

มีนักกายภาพบ�าบัดประจ�าสายวิชากายภาพบ�าบัด และ 

นกักายภาพบ�าบดัประจ�าคลนิกิกายภาพบ�าบดั ได้พานกัเรยีนเข้า

เยี่ยมชมการเรียนการสอนและตอบข้อซักถามต่างๆเกี่ยวกับ

หลักสูตรสาขาวิชากายภาพบ�าบัด พร้อมทั้งให้น้องๆ นักเรียนได้

เข้าเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบ�าบัดดูวิธีการรักษาทางกายภาพ 

บ�าบัด 

  

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ผศ.อุไร

วรรณ อินทมาโส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะฯ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม

ส�านักงานคณบดี ชั้น 2 ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน

การเตรียมความพร้อมการจดัท�าเอกสาร ข้อมลู เพือ่ขอรบัการตรวจประเมนิรบัรองหลกัสตูร จากสภาเทคนคิการ

แพทย์ต่อไป
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 7.3 ศึกษาดูงานนอกคณะ

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - มอ. ครั้งที่ 3 

วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2554 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดี

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ นาง

อาภรณ์ เอีย่มนิรัตน์ เลขานกุารคณะฯ เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มข.- มอ. ณ โรงแรมบีพ ีสมหิลา รสีอร์ท 

จ.สงขลา 

โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ดร.รัตนา เรืองไรรัตน

โรจน์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.สุขภาพ เกียรติทับทิว และ อ.ยุทธนา 

เพ็งแจ่ม ถึงกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองสถาบัน และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องอาหารต้นสน 

โรงแรมบีพี สมิหลา รีสอร์ท จ.สงขลา

   

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ ดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น

วันที ่10 สงิหาคม 2554 นกัศกึษาหลกัสตูรพยาธวิทิยาคลนิกิ คณะเทคนคิการแพทย์ รศ.ยพุา เอือ้วจิติร

อรณุ ประธานหลกัสตูรฯ และอ.กติติบดี ใยพลู อาจารย์พเิศษวชิากฎหมายและจรรยาบรรณ เข้าศกึษาดงูาน เรือ่ง 

“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสมานฉันท์คดี

อาญา” ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก 

นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 

กล่าวต้อนรับ และได้เข้าฟังการพิจารณาคดีในห้อง

พิจารณาคดี (สืบพยานคดีละเมิดและคดียาเสพติด) 

และศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ ของศาลจังหวัด

ขอนแก่น และรับฟังการบรรยายเรื่อง หลักการไกล่

เกล่ียข้อพิพาท โดยนายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ 

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น 
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นกัศกึษาปรญิญาโท คณะเทคนคิการแพทย์ ศกึษาดงูาน บรษิทั ฟินคิซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำากดั (มหาชน)

นักศกึษาหลกัสตูรพยาธวิทิยาคลนิกิ คณะเทคนคิการแพทย์  ผศ.นวลฉว ีแสงชยั อาจารย์พเิศษ วชิาการ

จดัการ คณะวทิยาการจดัการ ได้ศกึษาดงูาน “การพฒันาองค์กร การสือ่สาร และจรยิธรรมการจดัการและความ

รับผิดชอบต่อสังคม” ที่ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรธรรมาภิบาลด้านการจัดการต่างๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม
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 นางสาวดรุณี ชูคันหอม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวม/วิเคราะห์/เรียบเรียง

 นางสาวดรุณี  ชูคันหอม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบปก

 นายทรงเดช  ทวีพร    นักสารสนเทศ

สนับสนุนข้อมูลจาก

บุคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต ขอนแก่น 043-333137 



รายงานประจ�าปี 2554
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก



รายงานประจ�าปี 2554
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University

ข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ�าบัด  ชั้นน�าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

 พันธกิจ  (Mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คู่คุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนางานวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  ท�านุบ�ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  ค่านิยมองค์กร

 ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร

 ให้ความส�าคัญการสอน ควบคู่ความร่วมมือ
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ค

ค�าน�า

 รายงานประจ�าปี 2554  จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด้านต่างๆ ของ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ในรอบปีงบประมาณ 2554 คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554  เนื้อหา

ภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในด้านต่างๆ ของคณะฯ ส่วนที่ 2 เป็นผลการด�าเนินงานของ

คณะ ด้านการเรียน  การสอน  และการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านบริการวิชาการ  

ด้านบริหารและการพัฒนาบุคลากร ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ และภาคผนวก

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ช่วยกันปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองพันธกิจต่างๆ จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของคณะ และ 

ขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปีฉบับนี้ทุกท่าน  ที่ท�าให้รายงานส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี

      (รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ)

      คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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