
 
 
 
 
 
 
 
 

     ปท่ี 1 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนกันยายน - ตุลาคม 2551 
37.  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2552  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 คณะเทคนิคการแพทย ไดผานความเห็นชอบจากทีป่ระชุม
กรรมการประจําคณะครั้งที่ 12/2551 เมื่อวนัพุธที่ 17  กันยายน  2551 ซ่ึงมีโครงการทั้งหมด 113 โครงการ แยกเปน 
 1.  โครงการที่ปฏิบัติตามภารกิจ จํานวน  66 โครงการ 
 2.  โครงการใหม   จํานวน  47 โครงการ 
และนอกจากนี้ คณะฯ จะจดัสัมมนาระดมความคิดเหน็และแผนระยะยาว 4 ป ระหวางวันที่ 14, 17 – 19 ตุลาคม2551  
ณ คณะเทคนคิการแพทย  และนาขาบุรี รีสอรท จังหวัดอุดรธานี  จึงขอเชิญบุคลากรทุกทานเขารวมกิจกรรม ดังกลาว  
สําหรับกําหนดการจัดสัมมนาเปนดังนี ้  
 วันที่ 14  ตุลาคม  2551 เวลา 1230-15.30 น.  ณ หองประชุมพิสิฎฐ-เนตรเฉลียว  

   สัณฑพิทักษช้ัน 8 (บุคลากรทุกคน)  
 วันที่ 17  ตุลาคม  2551  ณ หองประชุมพสิิฎฐ-เนตรเฉลยีว    

                                      สัณฑพิทักษช้ัน 8 (บุคลากรทุกคน)  
 เวลา 9.15-12.00 น.       สําหรับบุคลากรทุกคน 
 เวลา 13.00 -15.30 น.    สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 วันที่ 18-19  ตุลาคม  2551 ณ นาขารีสอรท จังหวดัอุดรธานี (สําหรับบุคลากรสายผูสอน) 
38.  วิเคราะหอัตรากําลัง 
 เมื่อวันที่  23  กันยายน  2551 รองศาสตราจารยเกรยีงไกร  กิจเจริญ คณบดี พรอมดวยทีมบริหารใหการตอนรับ 
รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ พรอมคณะทํางานวิเคราะหอัตรากําลัง มา
ศึกษาภาระงานและการปฏบิัติงานจริงของคณะเทคนิคการแพทย เพือ่จัดสรรอัตราตําแหนงพนักงาน ซ่ึงจากการ
วิเคราะหอัตราตําแหนง ในปงบประมาณ 2551 คณะอาจไดรับการจัดสรรตําแหนงพนกังานสายสนบัสนุน จํานวน 4 
อัตรา คือ ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป, ตําแหนงนักวิชาการศึกษา, ตําแหนงนกัวิเทศสัมพนัธ และตําแหนงนัก
กายภาพบําบัด 
39.  ผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2551 
 ในชวงเดือนกนัยายน 2551 ฝายบริหารไดสรุป/รวบรวมผลการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2551 และ
เปนที่นายินดวีา คณะดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายจํานวน 101 โครงการจากทั้งหมด 105 โครงการ คิดเปน 96.19% 
ซ่ึงความสําเร็จดังกลาวมาจากความรวมมือของบุคลากรทุกทาน/ทุกฝาย และขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้
 
 
 



 
 
40.  งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารยสุภาภรณ  พัวเพิ่มพูลศิริ 
 เมื่อวันที่ 19  กนัยายน  2551 คณะเทคนิคการแพทยไดจัดงานเกษยีณอายุราชการ รองศาสตราจารย 
สุภาภรณ  พัวเพิ่มพูลศิริ มีผูเขารวมประมาณ 250 คน ประกอบดวยคณาจารย บุคลากร และนักศกึษา ทั้งระดับ
บัณฑิตศึกษา และนักศกึษาระดับปริญญาตรี   และไดรับเกียรติจาก  รองศาสตราจารยประจกัษ พวัเพิ่มพูลศิริ 
 เขารวมงานดงักลาว บรรยากาศการจัดงานเปนไปดวยความอบอุน   นอกจากนี้  รองศาสตราจารยสุภาภรณ  
 พัวเพิ่มพูลศิริ ไดมอบเงินจํานวน 100,000 บาท จัดตั้งกองทุนเกษยีณสุข ใชในกจิการของคณะ คณะเทคนิคการแพทย 
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของมา ณ ที่นี้ 
41.  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผูบริหารระดับตนและระดับกลาง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดแนวทางการตดิตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับตนและ
ระดับกลาง เพือ่ใชเปนหลักเกณฑในการติดตามและประเมินผลงาน และใชเปนแผนงานในการพัฒนาผูบริหารระดับ
ตนและระดับกลาง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1605/2550) โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2551 
(ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ในสวนของคณะเทคนคิการแพทยไดประเมินผูบริหารทุกระดับ ประกอบดวย รอง
คณบดี, ผูชวยคณบดี, หวัหนาสายวิชา, หวัหนากลุมวิชา, ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูจัดการสถานบริการสุขภาพ
เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด, เลขานุการคณะ, หวัหนากลุมภารกิจ, และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตดิตาม
และประเมนิผลงาน ดังนี ้
 1.  คณบด ี     เปนประธาน 
 2.  รองศาสตราจารยโชติชนะ  วิไลลักขณา  เปนกรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารยวิชัย  อึงพินิจพงศ  เปนกรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารยวงศววิฒัน  ทัศนียกุล  เปนกรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารยวกมลทิพย  บราวน  เปนกรรมการ 
 6.  นางอมร  กุลประสิทธิ    เปนกรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางวลาลักษณ  ชางสากล   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
42.  โครงการยกระดับนักวิเคราะหการแพทยใหเปนระดบัปริญญาตร ี 
  สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศ  อนุมัติขยายระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการยกระดบันักวเิคราะหการแพทยใหเปนระดับปริญญาตรี  อีก 4 ป โดยโครงการจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 
2555 และเมื่อวันที่  29  -  30  กันยายน  2551  รองศาสตราจารยเกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  และ
รองศาสตราจารยยุพา  เอื้อวิจติรอรุณ  หัวหนาคณะทํางานโครงการยกระดับนกัวเิคราะหการแพทยใหเปนระดับปริญญา
ตรี  ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ ( PSC) กับรองผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพฒันา
ระหวางประเทศ     กระทรวงการตางประเทศ    อธิบดกีรมจัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกรรมการทานอื่น ๆ  ณ วิทยาลัยวิทยาการสาธารณสุข สปป.ลาว ใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ 
ดังนี ้

1. ปรับปรุงจํานวนหนวยกิต  จาก 95 หนวยกติ เปน 98 หนวยกิต โดยเพิ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต 
และจะเริ่มสอนตั้งแตนกัศึกษารุนที่ 3 เปนตนไป 

2. เพิ่มสถานที่ฝกงานใน สปป.ลาว จากจํานวน  3  แหง เปนจํานวน 6 แหง 
 



 
 

3. รับนักศึกษารุนที่ 3 จํานวน  23  คน สวนนกัศึกษารุนที่ 4, 5 จะรับเพยีง 20 คน 
4. เพิ่มระยะเวลาฝกงานในประเทศไทย จาก 4  สัปดาห เปน 6  สัปดาห 
5. ใหวทิยาลัยวิทยาการสาธารณสุขเตรียมความพรอมของอาจารยสําหรับการจัดการเรยีนการสอนและ

หองปฏิบัติการ เพื่อสอนแทนคณาจารยจากคณะเทคนิคการแพทย ตอไป 
รวมทั้งใหความเห็นชอบในแผนดําเนนิงานในปงบประมาณ 2552  - 2555 ที่คณะทํางานฝายไทยไดเสนอ 
43. นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 
 ตั้งแตวนัที่  20 – 31 ตุลาคม  2551  นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหวางคณะเทคนิคการแพทย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ School of health Sciences, Fujita Health University, Japan จํานวน  2  คน  คือ 
Ms. Maya  Miharu และ Ms. Wakana  Takahashi  นักศกึษาชั้นปที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย  เดนิทางมาศึกษา/ 
ดูงาน ตามโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา  และนักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย  จากคณะเทคนิคการแพทย 
จํานวน  2  คน คือ นางสาวญาดา   มูลพิจิตร  และนางสาวรัฐญา  อมรพิสุทธิ์ จะเดินทางไปยัง School of Health 
Sciences, fujita Health University, Japan  ระหวางวันที่  18 – 31 มกราคม  2552   
 
 


