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5. รวมกับมหาวิทยาลัยประเมิยประเมิยประเมนและปรันและปรันและปรบปรับปรั ุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เนนความเสมอภาค มีสวนรวม      
ธรรมาภิบาล อาทิเชน การกําหนดวิสัยทัศนและเปและเปและเปาหมายรวม การปรัการปรัการปรบปรับปรั ุงโครงสรงโครงสรงโครงสรางและระบบบริหาร
องคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยัฒนาเทคโนโลยัฒนาเทคโนโลยีฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากร
ทางกายภาพและส่ิงแวดลอม การรักษาความปลอดภักษาความปลอดภั ักษาความปลอดภักษาความปลอดภย การหารายไดการหารายไดการหารายไดเพ่ือพ่ึงตนเอง การประชาสัการประชาสัการประชาสมพันธและ
ชุมชนสัมพันธ การงบประมาณและการเงิการงบประมาณและการเงิการงบประมาณและการเงนท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ิ์ิ การประกัการประกัการประกนคุณภาพและการประเมิณภาพและการประเมิณภาพและการประเมนผลงาน
เพ่ือการปรัอการปรัอการปรบปรับปรั ุงประสิงประสิงประสทธิภาพ เปเปเปนตน

6. ปรัปรัปรบปรับปรั ุงระบบการเรียนการสอน โดยเนโดยเนโดยเนนการพัฒนาการเรียนการสอนใหยนการสอนใหยนการสอนใหมีประสิประสิประสทธิภาพมากขึ้น และมุงเนน
การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ใหใหใหนักศึกษาเปกษาเปกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู การเรียนรูโดยใชโดยใช โดยใชโดยใชระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารสมัยปยปยปจจุบัน มุงพัฒนานักศึกษา ใหใหใหมีวิทยา ปปปญญา จริยธรรม คุณธรรม ระเบียบวินัยและ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

          สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและสังคมในการดังคมในการดั ํงคมในการดํงคมในการดาเนินงานดานตางๆ ของคณะ มุงอนุรักษและปลูกฝกฝกฝง
วัฒนธรรมพ้ืนบาน รวมพัฒนาภูมิปปปญญาทองถิ่น เนนการสรางเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพ โดยการสรโดยการสรโดยการสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางคณะฯ และศิษยเกา การรวมยกมาตรฐานและการคุวมยกมาตรฐานและการคุวมยกมาตรฐานและการคมครองวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบัด

      พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2521 ตามท่ีปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 95 ตอนที่ 72 นับถึงปงปงปจจุบันมีอายุ 30 ปปป ซึ่งคณะไดงคณะไดงคณะไดมีการพัฒนาในทัฒนาในทั ุกๆดานมาอยาง
ตอเนื่อง โดยสัโดยสัโดยสงเขปังเขปั ดังนี้
พ.ศ. 2521 จัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย
พ.ศ. 2522 รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย  เปเปเปนรุนแรก
พ.ศ. 2523 รับโอนโรงเรับโอนโรงเรับโอนโรงเรีบโอนโรงเรยนพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร  1  ปปป  จากคณะแพทยศาสตร
พ.ศ. 2525 รับการสนับสนุนเงินรายไดนรายไดนรายไดจากคณะแพทยศาสตรมาตอเติมโรงเก็มโรงเก็มโรงเกบพัสดุคณะแพทยศาสตรเปเปเปน

อาคารชั่วคราว (เลาไกาไกาไกาไก) 
พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด  เปเปเปนรุนแรก
พ.ศ. 2527 ยายสํานักงานคณบดีมาท่ีอาคาร  1  (ตึกเกา) 
พ.ศ. 2529 ปปปดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  หลักสูตร  1  ปปป
พ.ศ. 2530 ปรัปรัปรบปรับปรั ุงหลักสูตรปริตรปริตรปรญญาตรีเทคนิคการแพทย
พ.ศ. 2531 เปเปเปดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  หลักสูตร  2  ปปป
พ.ศ. 2532 เปเปเปดใชดใชดใชอาคารปฏิอาคารปฏิอาคารปฏบัติั ิั การกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2535 ปรัปรัปรบปรับปรั ุงหลักสูตรปริตรปริตรปรญญาตรีกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2538 จัดต้ังสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2539 -  เปเปเปดหลักสูตรประกาศนีตรประกาศนีตรประกาศนยบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารหองปฏิองปฏิองปฏบัติั ิั การ
 -  รับอนุมัติั ิั งบประมาณผูกพันตั้งแตปปปงบประมาณ  2539-2542  เปเปเปนจํานวนเงิน 104,480,000 บาท

เพ่ือกอสรางอาคาร 2 (อาคารใหมอาคารใหมอาคารใหม) 
พ.ศ. 2540 -  ปปปดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  หลักสูตร  2  ปปป
 -  เปเปเปดหลักสูตรปริตรปริตรปรญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาปฏิทยาปฏิทยาปฏบัติั ิั การ
พ.ศ. 2542 -  ปปปดหลักสูตรประกาศนีตรประกาศนีตรประกาศนยบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารหองปฏิองปฏิองปฏบัติั ิั การ   
 -  สรางอาคาร 2 แลวเสร็จ  และยายเขาใชาใช าใชาใชพ้ืนท่ี
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พ.ศ. 2543 เปลีเปลีเปล่ยนชื่อหลักสูตร ปริปริปรญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิทยาการปฏิทยาการปฏบัติั ิั การทางการแพทย
เปเปเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

พ.ศ. 2544 -  ปรัปรัปรบปรับปรั ุงหลักสูตรปริตรปริตรปรญญาตรีเทคนิคการแพทย  และปรัและปรัและปรบปรับปรั ุงหลักสูตรปริตรปริตรปรญญาตรีกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2545 -  เปเปเปนแกนนําในการบราในการบริาในการบรหารหลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร     

   (หลักสูตรรวม)   
 -  จัดต้ังศูนยวิ ิ จัยและพัฒนาการตรวจวินจิฉัยทางหองปฏิองปฏิองปฏบัติั ิั การทางการแพทย ( ( ศวป.) โดยมุโดยมโดยมง   

   ดําเนินการวิจัยและพัฒนาในัฒนาในั   4 แนวทางหลัก
พ.ศ. 2546 -  เปเปเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขากายภาพบําบัด
 -  เปเปเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก  (โครงการพโครงการพิโครงการพเศษ) 
 -  เปเปเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย ( ( โครงการพโครงการพิโครงการพเศษ) 
พ.ศ. 2549 -  ปรัปรัปรบโครงสรับโครงสรั บโครงสรบโครงสรางสํานักงานคณบดีเปเปเปน  2  กลุมภารกิจ และยุบ 5 ภาควิชา เปเปเปน 2 สายวิชา  

   คือ สายวิชาเทคนิคการแพทย   และสายวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ.2550 -  เริ่มใชมใชมใชโปรแกรมโปรแกรม  e-Office เปเปเปนเคร่ืองมือในระบบการบรอในระบบการบริอในระบบการบรหารงานภายในคณะ
 -  เริ่มใชมใชมใชระบบการประเมระบบการประเม ิระบบการประเมิระบบการประเมนตนเองตามแนวทาง PMQA 
พ.ศ.2551 -  โครงการแลกเปลโครงการแลกเปลีโครงการแลกเปล่โครงการแลกเปล่โครงการแลกเปลยนนักศึกษากับ Fujita Health University,ประเทศญีประเทศญีประเทศญ่ปุปปน
 -  ขยายโครงการความรขยายโครงการความรขยายโครงการความรวมมือกัยสาธารณรัฐประชาธัฐประชาธั ิฐประชาธิฐประชาธปไตยประชาชนลาว ในโครงการยกระดัในโครงการยกระดัในโครงการยกระดบ

   นักวิเคราะหการแพทยใหให ใหใหเปเปเปนระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี
 -  ปรัปรัปรบโครงสรับโครงสรั บโครงสรบโครงสรางภายในสายวางภายในสายว ิางภายในสายวิางภายในสายวชาเปชาเปชาเปนกลุมวิชาตางๆ จํานวน  8  กลุมวิชา
 -  แตงต้ังประธานกรรมการหลังประธานกรรมการหลั ังประธานกรรมการหลังประธานกรรมการหลกสูตรตางๆ ภายในคณะ
 -  เปเปเปดหลักสูตรปริตรปริตรปรญาดุญาดุญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวของมนุษย   

   (หลักสูตรใหมตรใหมตรใหม  2551) 
พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปลโครงการแลกเปลีโครงการแลกเปล่โครงการแลกเปล่โครงการแลกเปลยนนักศึกษากับ Kumamoto Health Science University,ประเทศญีประเทศญีประเทศญ่ปุปปน
 -  จัดทําหลักสูตร ป.โท สาขากายภาพบําบัด (โครงการพโครงการพิโครงการพเศษ) รับนักศึกษาปกษาปกษาปการศึกษา 2553  

(หลักสูตรใหมตรใหมตรใหม  2552) 
 - จัดทําหลักสูตรรวมกับตางประเทศ (2 ปริปริปรญญา) ในสาขากายภาพบํในสาขากายภาพบํในสาขากายภาพบาบัด (รับนักศึกษาปกษาปกษาป 2554) 
 - จัดทําหลักสูตรนานาชาติ สาขาเทคนิคการแพทย ( ( ป.โท/ป.เอก) รับนักศึกษาปกษาปกษาป 2554 
 - จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด  (หลักสูตรปรัตรปรัตรปรบปรับปรั ุง พ.ศ.2552) 
 - จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย   

  (หลักสูตรปรัตรปรัตรปรบปรับปรั ุง พ.ศ.2552) 
 - จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด  (หลักสูตรปรัตรปรัตรปรบปรับปรั ุง พ.ศ. 2552) 
 - จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ   

  (หลักสูตรปรัตรปรัตรปรบปรับปรั ุง พ.ศ. 2552) 
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คณะผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ (6 มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน) 

รศ.ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ 
คณบดี 

รศ.ดร.ชาญวทิย ์ลลีายวุฒัน์ 
รองคณบดฝีา่ยวจิยั  

บณัฑติศกึษาและวเิทศสมัพนัธ ์ 

คณุดำร ิ กลูประสทิธิ์ 
หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นวชิาการ 

 รศ.ดร.นงนชุ เศรษฐเสถยีร 
รองคณบดฝีา่ยวชิาการ 

คณุอาภรณ ์ เอีย่มนริตัน์ 
เลขานกุารคณะ 

 รศ.ดร. พชัร ี เจยีรนยักรู 
รองคณบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ 

 คณุผสุน ี  อยัยะแกว้ 
หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นบรหิาร 

 รศ. อรณุรฐั รม่พฤกษ ์ 
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 

ผศ.พศิมยั มะลลิา  
รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 
จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 

รศ.ดร.นนัทรตัน ์โฆมานะสนิ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ 

ผศ.นพมาศ เขม็ทองหลาง 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 

จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 

รศ.ดร.รุง้ทพิย ์พนัธเุมธากลุ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวจิยั 

บณัฑติศกึษาและวเิทศสมัพนัธ์ 

รศ.ดร.สาวติร ีวนัเพญ็ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ 

อ.ปวณีา หริญัตระกลุ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 

จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 
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คณะผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ (6 มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน) 

รศ.ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ 
คณบดี 

รศ.ดร.ชาญวทิย ์ลลีายวุฒัน์ 
รองคณบดฝีา่ยวจิยั  

บณัฑติศกึษาและวเิทศสมัพนัธ ์ 

คณุดำร ิ กลูประสทิธิ์ 
หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นวชิาการ 

 รศ.ดร.นงนชุ เศรษฐเสถยีร 
รองคณบดฝีา่ยวชิาการ 

คณุอาภรณ ์ เอีย่มนริตัน์ 
เลขานกุารคณะ 

 รศ.ดร. พชัร ี เจยีรนยักรู 
รองคณบดฝีา่ยแผนและสารสนเทศ 

 คณุผสุน ี  อยัยะแกว้ 
หวัหนา้กลุม่ภารกจิดา้นบรหิาร 

 รศ. อรณุรฐั รม่พฤกษ ์ 
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 

ผศ.พศิมยั มะลลิา  
รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 
จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 

รศ.ดร.นนัทรตัน ์โฆมานะสนิ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ 

ผศ.นพมาศ เขม็ทองหลาง 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 

จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 

รศ.ดร.รุง้ทพิย ์พนัธเุมธากลุ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวจิยั 

บณัฑติศกึษาและวเิทศสมัพนัธ์ 

รศ.ดร.สาวติร ีวนัเพญ็ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ 

อ.ปวณีา หริญัตระกลุ 
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 

จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 
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รายงานประจําป 2552     9 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย 
1. คณบดี       เปนประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร     เปนกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ    เปนกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัย วิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  เปนกรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ      เปนกรรมการ 
6. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
7. นางสาวกลวยไม  พรหมดี     เปนกรรมการ 
8. รศ.พิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ     เปนกรรมการ 
9. ผศ.พรรณี  ปงสุวรรณ     เปนกรรมการ 
10. รศ.วิชัย  อึงพินิจพงศ     เปนกรรมการ 
11. รศ.โชติชนะ  วิไลลักขณา     เปนกรรมการ 
12. รศ.สุพรรณ  ฟูเจริญ     เปนกรรมการ 
13. รศ.จิราพร  สิทธิถาวร     เปนกรรมการ 
14. ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล     เปนกรรมการ 
15. นางอาภรณ  เอี่ยมนิรัตน     เปนเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาประจํา 

คณะเทคนิคการแพทย 
 

1. คณบดี       เปนที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ    เปนประธานกรรมการ 
3. รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล     เปนรองประธานกรรมการ 
4. รศ.นันทรัตน  โฆมานะสิน     เปนกรรมการ 
5. รศ.รุงทิพย  พันธุเมธากุล     เปนกรรมการ 
6. ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง     เปนกรรมการ 
7. รศ.พิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ     เปนกรรมการ 
8. อ.กลวยไม  พรหมดี     เปนกรรมการ 
9. ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย   เปนกรรมการ 

ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย หรือผูแทน 
10. ผูจัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย   เปนกรรมการ 

และกายภาพบําบัด หรือผูแทน 
11. นางอาภรณ  เอี่ยมนิรัตน     เปนกรรมการ 
12. นางผุสนี  อัยยะแกว     เปนกรรมการและเลขานุการ 
13. นางวลาลักษณ  ชางสากล     เปนผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวดรุณี   ชูคันหอม     เปนผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปรบัปรั ิบปริบปรญญาตรี  
ประจํประจํประจาปาปาปการศึกษา2552 

1. รองคณบดีฝฝฝายวิชาการ     เปเปเปนประธานกรรมการ
2. รศ.นันทรัตน   โฆมานะสโฆมานะสิโฆมานะสน    เปเปเปนรองประธานกรรมการ
3. หัวหนาสายวิชาเทคนิคการแพทย    เปเปเปนกรรมการ
4. หัวหนาสายวิชากายภาพบําบัด    เปเปเปนกรรมการ
5. รศ.เยาวลักษณ ธีระเจตกูล    เปเปเปนกรรมการ
6. รศ.สหพัฒน บรัศวรักษ    กษ    กษ เปเปเปนกรรมการ
7. นางสาววรวรรณ คําฤาชา           เปเปเปนกรรมการ
8. ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร    เปเปเปนกรรมการ
9. ผศ.สาวิตรี วันเพ็ญ     เปเปเปนกรรมการและเลขานุการ
10. นายดําริ  กูลประสิลประสิลประสทธิ์ิ์ิ    เปเปเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. นายสมเจตน วงษชัยพฤกษ    ยพฤกษ    ยพฤกษ เปเปเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา  
ประจํประจํประจาปาปาปการศึกษา   2552 

1. รองคณบดีฝฝฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ  เปเปเปนประธานกรรมการ
2. หัวหนาสายวิชากายภาพบําบัด    เปเปเปนกรรมการ
3. หัวหนาสายวิชาเทคนิคการแพทย   เปเปเปนกรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบรหารหลักสูตรวิทยาศาสตร  เปเปเปนกรรมการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
5. ประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบรหารหลักสูตรวิทยาศาสตร  เปเปเปนกรรมการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลีนิกและการจัดการ
6. ประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบรหารหลักสูตรวิทยาศาสตร  เปเปเปนกรรมการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
7. ประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบริประธานคณะกรรมการบรหารหลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต เปเปเปนกรรมการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวของมนุษย
8. รองศาสตราจารยนันทรัตน  โฆมานะสโฆมานะสิโฆมานะสน   เปเปเปนกรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  ชัชวาลย   เปเปเปนกรรมการ
10. ผูชวยคณบดีฝฝฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ เปเปเปนกรรมการ
11. นายดําริ กูลประสิลประสิลประสทธิ์ิ์ิ    เปเปเปนกรรมการและเลขานุการ
12. นางพิมพ โสภา     เปเปเปนผูชวยเลขานุการ
13. นายธัชพนธ บัวคําทุม         เปเปเปนผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการวิจัยและวเิทศสัมพันธประจประจ ํประจํประจาคณะเทคนิคการแพทย

1. รองคณบดีฝฝฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  เปเปเปนประธานกรรมการ
2. รศ.สุพรรณ    ฟูฟฟเจริญ    เปเปเปนกรรมการ
3. รศ.นันทรัตน    โฆมานะสโฆมานะสิโฆมานะสน    เปเปเปนกรรมการ
4. รศ.ทวีศักดิ์ิ์ิ     จรรยาเจริญ    เปเปเปนกรรมการ
5. ผศ.พรรณี      ปปปงสุวรรณ    เปเปเปนกรรมการ
6. ผศ.อลงกต       เอมะสิทธิ์ิ์ิ    เปเปเปนกรรมการ
7. ผศ.สุภาภรณ    ผดุงกิจ    เปเปเปนกรรมการ
8. ผศ.จุรีรัตน      ดาดวง     เปเปเปนกรรมการ
9. รศ.สหพัฒน      บรัศวรักษ    กษ    กษ เปเปเปนกรรมการ
10. รศ.ณัฐยา         แซอ้ึง     เปเปเปนกรรมการ
11. อ.นิชา       เจริญศรี    เปเปเปนกรรมการ
12. ผูชวยคณบดีฝฝฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ เปเปเปนกรรมการและเลขานุการ
13. นางผุสนี     อัยยะแกว    เปเปเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
14. นายธัชพนธ     บัวคําทุม        เปเปเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัลปวัลปวฒนธรรม  
ประจํประจํประจาปาปาปการศึกษา 2552 

1. รองคณบดีฝฝฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัลปวัลปวฒนธรรม เปเปเปนประธานกรรมการ
2. ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง    เปเปเปนรองประธานกรรมการ
3. นางปวีนางปวีนางปวณา  หิรัญตระกูญตระกูญตระกล    เปเปเปนรองประธานกรรมการ
4. ผศ.ไมตรไมตรีไมตร  ปะการะสัปะการะสัปะการะสงข     เปเปเปนกรรมการ
5. อ.วรวรรณ  คําฤาชา     เปเปเปนกรรมการ
6. อ.วรวรรณ  ชุมเปมเปมเปย     เปเปเปนกรรมการ
7. อ.อชิระ  หิรัญตระกูญตระกูญตระกล     เปเปเปนกรรมการ
8. ผศ.จุรีรัตน  ดาดวง     เปเปเปนกรรมการ
9. อ.ราตรี  ทวิชากรตระกูล    เปเปเปนกรรมการ
10. ผศ.พรรณี  ปปปงสุวรรณ     เปเปเปนกรรมการ
11. อ.ลักขณา  มาทอ     เปเปเปนกรรมการ  
12. อ.ศิริพร  ภัทรกิจกําจร     เปเปเปนกรรมการ
13. นางโลมใจ  สินเธาว     เปเปเปนกรรมการและเลขานุการ



13



14



15

รายงานประจําป 2552     14 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16



171717

สรุปผลงานคณะเทคนิปผลงานคณะเทคนิปผลงานคณะเทคนคการแพทย ในปในปในป 2552 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเปนเปนคณะวิชาทางสายวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีภารกิจดานการ
เรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากรดานวิชาชีพสาธารณสุขในระดัขในระดัขในระดบปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี 2 สาขา ไดไดไดแก นักเทคนิคการแพทย  
นักกายภาพบําบัด  ดานบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรสําหรับผลิตบัณฑิต ท้ังระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาโทและเอก   ทางสาขา
กายภาพบําบัดและสาขาวิทยาศาสตรการแพทย  รวม  7  หลักสูตร นอกจากนี้ ยังรวมกับคณะวิชาตางๆในศูางๆในศูางๆในศนย
วิทยาศาสตรสุขภาพ  ผลิตบัณฑิตในหลัตในหลัตในหลกสูตรรวมสาขาชีวเวชศาสตร   ภารกิจดานบริการวิชาการ  เปเปเปนศูนยกลาง
ทางวิชาการและผูเชี่ยวชาญ  ดานการบําบัดรักษาทางกายภาพบําบัด นวดแผนไทย แกหนวยงานท้ังภายในและังภายในและั้งภายในและ้
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เปเปเปนศูนยกลางในการใหกลางในการให กลางในการใหกลางในการใหบริการตรวจ
ชันสูตรโรคทางหตรโรคทางหตรโรคทางหองปฏิองปฏิองปฏบัติั ิั การและใหการและใหการและใหบริการการรับตรวจตอในการตรวจเฉพาะทาง เชน การตรวจวินิจฉัย
ธาลัสซีเมีย การตรวจไขกระดูกเพ่ือวินิจฉัยมะเร็งในเม็งในเม็งในเมดโลหดโลหิดโลหต  การตรวจการเขากันไดันไดั นไดนไดในการปลในการปล ูกถายเนื้อเย่ือ เปเปเปน
ตน   ภารกิจดานการคนควาและวิจัยปัยปั ยปยปญหาทางดานสุขภาพ  วิทยาศาสตรเทคโนโลยเทคโนโลยีเทคโนโลย  ตลอดจนการผลิตตํารา
วารสารวิชาการดานกายภาพบําบัดและเทคนิคการแพทย  เพ่ือเปอเปอเปนแหลงการแลกเปลีงการแลกเปลีงการแลกเปล่ยนองคความรูท่ีบูรณาการจาก
งานวิจัยสูการเรียนการสอนและสูงานบริการวิชาการใหชาการใหชาการใหแกชุมชนและสังคม  คณะไดคณะไดคณะไดแสวงหาชองทางความรวมมือ
เพ่ือมุงพัฒนาศักยภาพสูระดับนานาชาติ อาทิเชน    การแลกเปลีการแลกเปลีการแลกเปล่ยนอาจารยและนักศึกษาดานการเรียนการสอนทั้ง
ในระดัในระดัในระดบปรับปรั ิบปริบปรญญาตรีและบัณฑติศึกษาในหลายประเทศ  หลายภูมิภาคท่ัวโลกัวโลกั อาทิเชน  สาธารณรัฐประชาธัฐประชาธั ิฐประชาธิฐประชาธปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศญีประเทศญีประเทศญ่ปุปปน  ประเทศออสเตรเสีประเทศออสเตรเสีประเทศออสเตรเสย และประเทศอัและประเทศอัและประเทศองกฤษ  งกฤษ  งกฤษ เปเปเปนตน

ในปในปในป 2552  เปเปเปนปนปนปท่ีคณะเทคนิคการแพทย กอต้ังครบรอบปังครบรอบปั งครบรอบปงครบรอบปท่ี 31  คณะไดคณะไดคณะไดมีผลงานท่ีโดดเดโดดเดโดดเดน ดังนี้

1. ผลปฏิผลปฏิผลปฏบัติราชการ
- ผลการพิจารณา กพร. 2551 ไดไดไดอันดับ 4 ของคณะวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน รองจากคณะสาธารณ

สุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  
ตารางที่ 5 ผลการปฏิผลการปฏิผลการปฏบัติราชการ ประจํประจํประจาปาปาปงบประมาณ 2552 

ตัวชีวชีวช้วัด  ขอมูลพ้ืนฐาน เปเปเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน บรรลุ / 

ไมไมไมบรรลุ
( KPIs ) ปปป 49 ปปป 50 ปปป 51 ปปป 52 ปปป 52 

มิติท่ี 1 มิติดานประสานประส ิานประสิานประสทธิผล             
ผลสําเร็จตามแผนปฏิจตามแผนปฏิจตามแผนปฏบัติราชการ             

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลักในการบรรลั ุ
เปเปเปาหมายตามแผนปฏิาหมายตามแผนปฏิาหมายตามแผนปฏบัติั ิั ราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4.6681 คะแนน
เทากับ
มข. 

4 5 บรรลุ

2 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด คาเปาเปาเปาหมาย
และผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะลงสู
หนวยงาน

- - - 4 5 บรรลุ

3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปเปเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
แผนการปฏิแผนการปฏิแผนการปฏบัติั ิั ราชการประจํราชการประจํราชการประจาปาปาปงบประมาณ พ.ศ.2552 

NA 98.34 96.19 95.00 89.29 ไมบรรลุ

3.2.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกชุมชนที่มีสวนรวมกับหนวยงานภายนอก

1 1 5 4 5 บรรลุ

3.2.2 รอยละเฉลีย่ของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิานการสอบใบประกอบวิานการสอบใบประกอบวชาชีพ 89.61 94.89 95.10 85.00 90.61 บรรลุ
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ตัวชีวชีวช้วัด  ขอมูลพ้ืนฐาน เปเปเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน บรรลุ / 

ไมไมไมบรรลุ
( KPIs ) ปปป 49 ปปป 50 ปปป 51 ปปป 52 ปปป 52 

4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรีท่ีไดไดไดงานทําและ
ประกอบอาชีประกอบอาชีประกอบอาชพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปปป  

- 95.59 100.00 88.00 91.46 บรรลุ

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรีท่ีไดไดไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา   

- 100.00 100.00 90.00 100.00 บรรลุ

4.1.3 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดไดไดรับการประกาศเกับการประกาศเกั ีบการประกาศเกีบการประกาศเกยรติ
คุณยกยองในดองในดองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดัตในระดัตในระดบชาติ หรือระดับนานาชาติ   

NA 1 คน 13 คน 6 คน 14 คน บรรลุ

4.1.4 รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปรปร ิปริปรญญาโท ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดังในระดั้งในระด้ ังในระดังในระดบชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปรปร ิปริปรญญาโท

28.57 25.00 84.62 83.00 100.00 บรรลุ

4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร
และ/หรือ นําไปใชาไปใชาไปใชประโยชนประโยชน ประโยชนประโยชน ท้ังในระดังในระดั้งในระด้ ังในระดังในระดบชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจประจ ํประจํประจาและนักวิจัยประจัยประจั ํยประจํยประจา

52.63 43.08 135.21 50.00 81.43 บรรลุ

4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชามาใชามาใชอัน
กอใหอใหอใหเกิดประโยชนดประโยชนดประโยชนอยางเดนชัดในระดัดในระดั ัดในระดัดในระดบชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจประจ ํประจํประจาและ/หรือนักวิจัยประจัยประจั ํยประจํยประจา

20.00 61.11 บรรลุ

4.2.3 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดไดไดรับจดลิขสิทธิ์ิ์ิ และ/หรือไดอไดอได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือไดอไดอไดตออาจารย
ประจํประจํประจาและ/หรือนักวิจัยประจัยประจั ํยประจํยประจา

80.00 11.43 ไมบรรลุ

4.2.4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดไดไดรับการอางอิง (Citation) ใน
refereed  journal หรือในฐานขอในฐานขอในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจประจ ํประจํประจาและนักวิจัยประจัยประจั ํยประจํยประจา

55.18 119.74 71.43 40.00 140.79 บรรลุ

4.3.1 รอยละของอาจารยที่เปเปเปนท่ีปรึปรึปรกษา เปเปเปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปเปเปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจประจ ํประจํประจา  

40.35 27.63 31.17 30.00 40.00 บรรลุ

5 ระดับความสําเร็จในการพัจในการพัจในการพฒนาสถาบันสูสากล (กลุมสาขา) NA NA ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  บรรลุ
มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหณภาพการใหณภาพการใหบริการ   
คุณภาพขององคกร   

6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูงพอใจของผงพอใจของผรับบริการตามภารกิจ
หลัก

NA NA NA 80.00 94.08 บรรลุ

6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูงพอใจของผงพอใจของผใชใช ใชใชบัณฑิต 76.00 77.20 80.00 75.92 ไมบรรลุ
การประกัการประกัการประกนคุณภาพ   

7 ระดับความสําเร็จของการประกัจของการประกัจของการประกนคุณภาพภายในทณภาพภายในทีณภาพภายในท่ณภาพภายในท่ณภาพภายในท
กอใหอใหอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ

มิติท่ี  3  มิติดานประสานประส ิานประสิานประสทธิภาพของการปฏิภาพของการปฏิภาพของการปฏบัติราชการ             
ประสิประสิประสทธิภาพการใชภาพการใชภาพการใชพลังงาน             

8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการ
ประหยัประหยัประหยดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา   

NA NA ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5  บรรลุ
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ตัวชีวชีวช้วัด  ขอมูลพ้ืนฐาน เปเปเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน บรรลุ / 

ไมไมไมบรรลุ
( KPIs ) ปปป 49 ปปป 50 ปปป 51 ปปป 52 ปปป 52 

การบริหารงบประมาณ     
9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของอัตรา

การเบิกจายเงินงบประมาณแผนงบประมาณแผนงบประมาณแผนดิน
ระดับ

5 
ระดับ

5 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ

การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการบรักษามาตรฐานระยะเวลาในการบรักษามาตรฐานระยะเวลาในการบริกษามาตรฐานระยะเวลาในการบรการ     
10 มีการใชการใชการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัพยากรภายในและภายนอกสถาบั ัพยากรภายในและภายนอกสถาบัพยากรภายในและภายนอกสถาบนรวมกัน ระดับ

5 
ระดับ

4 
ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 บรรลุ

มิติท่ี  4  มิติดานการพัฒนาองคกร     
การบริหารการศึกษา     

11 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการองคกร ระดับ 4 ระดับ 5 บรรลุ
12.1 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาเอก 38.96 51.32 55.84 56.00 60.53 บรรลุ
12.2 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 74.02 78.95 84.42 84.00 84.21 บรรลุ
13.1 รอยละของคณาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดัชาการในระดัชาการในระดบชาติและ
นานาชาติ

37.03 100.00 100.00 70.00 100.00 บรรลุ

13.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดไดไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะทางวิชาการและวชิาชีพ (ไมไมไมนับรวมการ
จัดอบรมใหัดอบรมใหั ดอบรมใหดอบรมใหความรูแกบุคลากรที่คณะ/หนวยงานจัดเอง
ตองการจัดอบรมโดยหนัดอบรมโดยหนัดอบรมโดยหนดอบรมโดยหนวยงานอื่นภายในหรนภายในหรืนภายในหรอภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

63.00 100.00 100.00 90.00 100.00 บรรลุ

14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามข้ันตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ระดับ
4 

ระดับ
5 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ

15 รอยละของหลักสูตรท่ีไดไดไดรับการประเมับการประเมั ิบการประเมิบการประเมนเม่ือครบรอบการ
ประเมิประเมิประเมน

100.00 100.00 0.00 80.00 85.71 บรรลุ

บรรลุ 25 
รวม 28 

คิดเปดเปดเปนรอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปเปเปาหมาย 89.29 
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2. ดานการเรียน การสอน และการผลิตบัณฑติ

2.1)  หลักสูตรที่เปเปเปดสอน/ สถานะหลักสูตร

ตารางที่  6 คณะมีหลักสูตรท่ีเปเปเปดสอน จํานวน 9 หลักสูตร ในจํในจํในจานวนน้ีมีหลักสูตรท่ีสอนรวมกับ 7 คณะ ใน
ศูนยวิ ิ ทยาศาสตรการแพทย  จํานวน 2 หลักสูตร ตังตารางที่ 6  

ชืชืช่อหลักสูตรท่ีเปเปเปดสอน
ปปปท่ีปรัปรัปรบปรับปรั ุง

ลาสุด
1. ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

2545* 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ( ( โครงการพโครงการพิโครงการพเศษ) 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  
    2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 2552  2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพโครงการพิโครงการพเศษ) 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ( ( หลักสูตรรวม 7 คณะ) 2552 

    2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวของมนุษย ( ( หลักสูตรปกติตรปกติตรปกต) 2551 
หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวของมนุษย ( ( หลักสูตรนานาชาติ) 2551 
หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ( ( หลักสูตรรวม 7 คณะ) 2552 

* อยูในระหวในระหวในระหวางดําเนินการปรันการปรันการปรบปรับปรั ุง คาดวาจะแลวเสร็จในปจในปจในปการศึกษา 2553 
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2.2) จํานวนนักศึกษาปกษาปกษาปจจุบัน
 ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี

ตารางที่  7  สรุปจํปจํปจานวนนักศึกษาระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี     ประจํประจํประจาภาคปลาย ปปปการศึกษา 2552 

ช้ันปันปั นปนป/รหัส
สายวิชาเทคนิชาเทคนิชาเทคนคการแพทย สายวิชากายภาพบําบัด รวมท้ังหมด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1/52XX 25 44 69 12 33 45 37 77 114
2/51XX 28 56 84* 9 47 56 37 103 140
3/50 XX 22 60   82** 7  48*** 55 29 108 137
4/49 XX 20 71 91 11 43 54 31 114 145
5/48 XX 1 1 2 - - - 1 1 2
6/47 XX 1 2 3 - - - 1 2 3

รวม 97 234 331 39 171 210 136 405 541 
*   มีรหัส 50 มาเรียนรวม 1 คน   
**  มีรหัส 49 มาเรียนรวม 1 คน    
*** มีรหัส 49 มาเรียนรวม 1 คน

ตารางที่ 8   สรุปจํปจํปจานวนนักศึกษาระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี  โครงการพิโครงการพิโครงการพเศษ     เศษ     เศษ ประจํประจํประจาภาคปลาย ปปปการศึกษา 2552

ช้ันปันปั นปนป/รหัส
สายวิชาเทคนิชาเทคนิชาเทคนคการแพทยโครงการพโครงการพ ิโครงการพิโครงการพเศษ

ชาย หญิง รวม
1/52XX 15 45 60 
2/51XX 21 43 64*
3/50 XX 21 39 60**
4/49 XX 18 44 62***

รวม 76 169 246 
*   มีรหัส 49 มาเรียนรวม 1 คน, รหัส 50 มาเรียนรวม 2 คน
**  มีรหัส 49 มาเรียนรวม 3 คนและลาออก 1 คน
*** มีรหัส 48 มาเรียนรวม 4 คน

 ระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่  9  สรุปจํปจํปจานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจํประจํประจาภาคปลาย ปปปการศึกษา 2552 

ช้ันปันปั นปนป/รหัส
สาขาวิชาวิชาวิชาวทยาศาสตร

การแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด
สาขาวิชาการบริชาการบริชาการบรหารพยาธิ

คลินิก
(โครงการพ(โครงการพ( ิโครงการพิโครงการพเศษ) 

สาขาวิชาวิชาวิชาวทยาศาสตร
การเคลื่อนไหว

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1/52XX 3 9 12 1 7 8 4 3 7 2 2 4
2/51XX 3 3 6 3 7 10 - 6 6 - - -
3/50 XX 2 2 4 - 1 1 1 - 1 - - -
4/49 XX - - - - - - - - - - - -
5/48 XX - - - - 1 1 - - - - - -

รวม 8 14 22 4 16 20 5 9 14 2 2 4 
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ตารางที่  10  สรุปจํปจํปจานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาชีชาชีชาชวเวชศาสตร ( ( หลักสูตรรวม 7 คณะ) 
ประจํประจํประจาภาคปลาย ปปปการศึกษา 2552 

ช้ันปันปั นปนป/รหัส
ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาโท  

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร
ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาเอก  
สาขาชีวเวชศาสตร

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1/52XX 1 1 2 2 4 6 
2/51XX - 3 3 8 6 14
3/50 XX 2 - 2 3 9 12
4/49 XX - 1 1 1 5 6
5/48 XX - - - - 4 4
6/47 XX - - - 2 2 4
7/46 XX - - - 1 - 1

รวม 3 5 8 17 30 47 
หมายเหตุ : นับตามรหัสนักศึกษา ขอมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2553

2.3  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา    
ตารางที่  11  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ปปปการศึกษา 2552 

หลักสูตร
จํานวน  (คน) 

ชาย หญิง รวม
1. ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาตรี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 8 35 43 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 16 55 71
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ( ( โครงการพิเศษ) 19 35 54

2. ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาโท
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 1 10 11 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 3 4 7
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 4 6 10
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ( ( หลักสูตรรวม 7 คณะ) - - -

3. ระดับปรับปรั ิบปริบปรญญาเอก
- หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ( ( หลักสูตรรวม 7 คณะ) 2 6 8 
- หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย (หลักสูตรปกติตรปกติตรปกต) - - 0
-  หลักสูตรปรัตรปรัตรปรชญาดุชญาดุชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวของมนุษย ( ( หลักสูตรนานาชาติ) - - 0

ขอมูล ณ วันท่ี  20 มกราคม  2553 
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5. จํานวนบทคัดยอในการนอในการนํอในการนาเสนอผลงานวิจัยและจํานวนเร่ืองท่ีเขารวมประกวด
สายวิชา จํานวนเร่ือง/ จํานวนเร่ืองท่ีเขารวมประกวด

อาจารย นักศึกษา บุคคลภายนอก รวม
กายภาพบําบัด 2/1 7/6 4/4 13/11 
เทคนิคการแพทย     

-เคมีคลินิก - 10/7 5/3 15/10 
-จุลชีววิทยาคลินิก 2/2 5/4 1/1 8/7 
-จุลทรรศนคลินิก 4/2 9/7 3/2 16/11 

-ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตรการบริการ
โลหโลหิโลหต

2/0 6/5 - 8/5 

รวม 10/5 37/29 13/10 60/44 

6. ผลการประกวดการนํผลการประกวดการนํผลการประกวดการนาเสนอผลงานวิจัย

6.1 สาขากายภาพบําบัด จากจํานวน 11 เรื่อง  
รางวัลดีเดน       : ความสามารถทางกาย คุณภาพชีวิต อุบัติั ิั การณการเกิดภาวะแทรกซอนและการลมในมใน

ผูปปปปวยบาดเจ็บไขสับไขสับไขสนหลังหลังออกจากโรงพยาบาลังออกจากโรงพยาบาลั : การศึกษาเบ้ืองตน  
โดย จิราภรณ วรรณปะเข และคณะ

รางวัลดี 1 รางวัล: การศึกษานํารองผลทันทีของการนวดหนาแบบประยาแบบประย ุกตตอการเปลีอการเปลีอการเปล่ยนแปลงการไหลเวียนแปลงการไหลเวียนแปลงการไหลเวยน
โลหโลหิโลหต อุณหภูมิ และความยืดหยุนของผิวหนงับริเวณใบหนเวณใบหนเวณใบหนา  
โดย สิรินาฏ เมธาธราธิป และคณะ  

6.2 สาขาเทคนิคการแพทย จากจํานวน 33 เรื่อง  

รางวัลดีเดน:        Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to 
Burkholderia pseudomallei โดย พัชราภรณ ทิพยวัฒน และคณะ

รางวัลดี 2 รางวัล:  
- อํานาจการจําแนกสายพันธุดวยเทคนิค polymerase chain reaction สําหรับ methicillin-

resistant Staphylococcus aureus ท่ีแยกไดแยกไดแยกไดจากผูปปปปวยโรงพยาบาลศรวยโรงพยาบาลศรีวยโรงพยาบาลศรนครินทร โดย
ณัฐนันท หงสศรีจันทรและคณะ

- เครื่องดดู-เตรียมตะกอนปยมตะกอนปยมตะกอนปสสาวะ(Multi purpose Liquid Aspirator) โดย สมนึก พิสัยพันธ
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รายงานประจําป 2552     47 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเทศและสถาบัน 
 The University of Western Austrslia 
 The Heart Research Institute, Sydney 
 Melbourne University 
 Monash University 

EUROPE 
 Muenster University, Germany (with MOU) 
 London School of Hygine and Tropical Diceases, UK (with MOU) 
 The University of Cambridge, UK 
 Defense Science Institute, UK 
 Institute for Animal Health, UK 
 Manchester Metropolition University, UK 
 University of Glasgow, UK 
 University of Leeds, UK 
 University of Birmingham, UK 
 Pasteur Institute, France 

USA 
 Roswell Park Cancer Institute, University of New York 
 University of California at Irvine 
 Baylor University, Texas 

SOUTH EAST ASIA 
 University of Saint Malaysia, Malaysia 
 University of Malaya 
 The Lao People’s Democratic Republic 
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รายงานประจําป 2552     48 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางที่ 17  MOU  ท่ีมีกิจกรรมตอเน่ืองในชวง 3 ปยอนหลัง (2007-2009) 
ลําดับ สถาบัน ประเทศ ระยะเวลา 

1. Department of Biosystems Sciences (The 
Graduate University for Advanced Studies 
Hayama, Kanagawa, Japan) 
 

ญี่ปุน เริ่ม 3 Sep 1999 –  
ปจจุบัน 

2. 
 
 

Institute of Genetic Information (Kyushu 
University) 

ญี่ปุน 30 July 1997 –
ปจจุบัน   

3. 
 
 

Fujita Health University School of Health 
Sciences, Japan 

ญี่ปุน 25 July 2007 – 2012 

4. Department of Immunology, Department of 
Bacterial Pathogenesis and Infection Control, 
National Institute of  Infectious Diseases 
 

ญี่ปุน 29 Jan 2009 - 2014 

5 Kumamoto Health Sciences University 
 

ญี่ปุน 1 April 2009 - 2014 

6. Faculty of Health & Biomedical Sciences 
University of South Australia 
 

ออสเตรเลีย 4 July 1997 - ไมมี
กําหนดเวลา 

7. Faculty of Medicine & Dentistry University of 
Western Australia 
 

ออสเตรเลีย 16 Dec 2003 – 2008 

8. South Australian Health Education Center 
 

ออสเตรเลีย 26 Dec 2006 – 2011 

9. The Institutes of Biochemistry, University of 
Muenster 
 

เยอรมัน 6 May 2006 – 2011 

10. London School of Hygiene and Tropical Medicine 
University of London 
 

สหราชอาณาจักร 27 May 2008 – 2013 
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รายงานประจําป 2552     50 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

MOU Exchange(IN-OUT) Time Period Activity 
4. Staff Exchange FHU->KKU 
จํานวน 4 คน 

- Mr. Naoto FUKUTANI  
- Mr. Mizuki YOKOYAMA 
- Ms. Miki KAIEDA 
- Ms. Kaori OKAMURA 

 
 
10-24 ก.ย. 52 

 
 
ศึกษาดูงานคณะเทคนิค
การแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. National 
Institute of 
Infectious 
Diseases 
(NIDD) 

1. Staff Exchange NIDD->KKU 
จํานวน 4 คน 

- Dr. Manabu Ato  
- Dr. Kunikazu Yamane  
- Dr.Atsuko Horino 

9-26 ม.ค. 52 - ฝกการใชกลองจุลทรรศ 
Fluorescent เพ่ือศึกษา
การยอมเชื้อ 
Burkholeria 
psudomallei  ภายใน
เซลลนิวโทฟวส 

- เก็บตัวอยางเลือด 
- รวมกับ ผศ.ดร.กาญจนา 
เลิศมีมงคลชัย  
และหองวิจัย 4 

3. Kumamoto 
Health Science 
University 
(KHS) 

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KKU->KHS 
นักศึกษาสาขา PT จํานวน 2 คน 

- นางสาวทิวาพร  ทวีวรรณกิจ 
- นายพัฒนสิน  อารีอุดมวงศ 

 

 
 
24 ส.ค. 52 –  
4 ก.ย. 52 

 
 
ฝกงานดานกายภาพบําบัด 

 
 
6.2) The Times Higher Education (THES) 
ตารางที่  19 The Times Higher Education ปการศึกษา  2551   

ท่ี ชื่อตัวชี้วัด จํานวน หนวยวัด 
1 จํานวนอาจารยท่ีมาเยือนจากตางประเทศ 18 คน 
2 จํานวนอาจารยท่ีไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ 42 คน 
3 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับปริญญาตรีท่ีมาจากตางประเทศ 27 คน 
4 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับปริญญาตรีท่ีไปตางประเทศ 6 คน 
5 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากตางประเทศ 2 คน 
6 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไปตางประเทศ 17 คน 
7 คาใชจายตอปของหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 1,339,862.43 บาท 
8 เงินบริจาคจากศิษยเกา 42,016 บาท 
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