


 

 

 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 

“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ชั้นนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 พันธกิจ  (Mission) 

ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พฒันางานวิจัย การบริการวิชาการ

แก่สังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่องและยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

  ค่านิยมองค์กร 

ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์  พัฒนาบุคลากร 

ให้ความสําคัญการสอน  ควบคู่ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 รายงานประจําปี 2553  จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด้านต่างๆ 

ของคณะเทคนิคการแพทย์  ในรอบปีงบประมาณ 2553  คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 

กันยายน 2553  เนื้อหาภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในด้านต่างๆ ของ

คณะฯ  ส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงานของคณะ ด้านการเรียน การสอน และการผลิตบัณฑิต 

ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กรสู่นานาชาติ และภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ช่วยกันปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองพันธกิจต่างๆ จนสําเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในความสําเร็จของคณะ และขอขอบคุณคณะผู้จัดทํารายงานประจําปีฉบับน้ีทุกท่าน ที่ทําให้

รายงานสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
 

ประวัติ / วิสยัทัศน์ / พันธกิจ 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  

(พ.ศ.2520-2524) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.

2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบําบัด 

และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบําบัด รักษา และ

ให้คําแนะนําทางด้านกายภาพบําบัด สําหรับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัย
ปัญหา ตลอดจนการผลิตตําราในด้านการ 

ตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและด้าน

กายภาพบําบัด 

4. เ พื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี  ต่างๆ กับ

ส ถ า บั น ท า ง ก า ร แพทย์ อื่ น ๆ  ทั้ ง ใ น แ ล ะ

ต่างประเทศ 

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพ 

ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจชันสูตร

โรคทางห้องปฏิบัติการ และการให้บริการ

กายภาพบําบัด  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และ

ช่วยเหลือในด้านดังกล่าวแก่สถานพยาบาล 

สํ า นั ก ง า น แ พทย์ อื่ น ๆ แ ล ะ ส า ธ า รณสุ ข 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ภู มิ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาคาร

ปฏิบัติงานประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มีพื้นที่ใช้

สอยรวม 25,404 ตารางเมตร  

 

 

อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด ก่อสร้างปี พ.ศ. 2532 

อาคาร 2 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2542 

อาคาร 1 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2527 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ชั้นนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 

โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติให้

เจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทาง

สาธารณสุขของชุมชนและสังคม   เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบ

ต่อไป 

พันธกิจ  (Mission) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกจิในการให้การศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้เกิดปัญญา ความรู้ และมีจริยธรรมที่ดี ในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด ทําหน้าที่

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการ

บําบัดผู้ป่วยทางด้านกายภาพบําบัด ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติมี

สุขภาพดี และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชาติ ทําหน้าที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของชาติ ให้คงอยู่ตลอดไป   เพื่อให้การบรรลุพันธกิจหลัก คณะได้วางแนวทางการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และนํามาเป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารการศึกษา 

2. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด 

บัณฑิตศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีคุณภาพในระดับสากล และสอดคล้องตรง

ตามความต้องการของชาติอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิจัย มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ก่อประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหา

ชุมชน ได้แก่ สร้างและพัฒนานักวิจัย เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยแบบ     

สหสาขาและบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น   

1) องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ จําเป็นในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

2) ปัญหาโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เมลิออยโดสิส มะเร็งท่อน้ําดี โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหา

ทางสาธารณสุข 

3) ปัญหาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะสรีระของร่างกาย 

4) ปัญหาการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและการแพทย์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถผลิตได้

เองในประเทศ 

5) ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ด ีให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องตามหลัก

วิชาการและเผยแพร่ให้ประชาชนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการวิชาการเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

สูชุ่มชน การพัฒนาสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยประเมินและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นความเสมอภาค มีส่วนร่วม      

ธรรมาภิบาล อาทิเช่น การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร

องค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา

ทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การหารายได้เพื่อพึ่งตนเอง การ

ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ การงบประมาณและการเงินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพ

และการประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น 

6. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยปัจจุบัน มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีวิทยา ปัญญา จริยธรรม คุณธรรม 

ระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มุ่งอนุรักษ์และปลูกฝัง

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า การร่วมยกมาตรฐานและการคุ้มครองวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบําบัด 
 

พัฒนาการ คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ตามที่ปรากฏใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 32 ปี ซึ่งคณะได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2521 จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย ์

พ.ศ. 2522 รับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์ เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2523 รับโอนโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตร  1  ปี  จากคณะแพทยศาสตร ์

พ.ศ. 2525 รับการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มาต่อเติมโรงเก็บพัสดุคณะแพทยศาสตร์เป็น

อาคารช่ัวคราว (เล้าไก่) 

พ.ศ. 2526 รับนักศึกษาสาขากายภาพบําบัด  เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2527 ย้ายสํานักงานคณบดีมาที่อาคาร  1  (ตึกเก่า) 

พ.ศ. 2529 ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  1  ปี 

พ.ศ. 2530 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย ์

พ.ศ. 2531 เปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  2  ปี 

พ.ศ. 2532 เปิดใช้อาคารปฏิบัติการกายภาพบําบัด 

พ.ศ. 2535 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีกายภาพบําบัด 

พ.ศ. 2538 จัดตั้งสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 
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พ.ศ. 2539 - เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ 

 - รับอนุมัติงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ  2539-2542  เป็นจํานวนเงิน 104,480,000 

บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 (อาคารใหม่) 

พ.ศ. 2540 - ปิดหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ หลักสูตร  2  ปี 

 - เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2542 - ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารห้องปฏิบัติการ   

 - สร้างอาคาร 2 แล้วเสร็จ  และย้ายเข้าใช้พื้นที่ 

พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนช่ือหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปฏิบัติการทางการ

แพทย์ เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พ.ศ. 2544 - ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์  และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี

กายภาพบําบัด 

พ.ศ. 2545 - เป็นแกนนําในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร ์    

(หลักสูตรร่วม)   

 - จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์(ศวป.) โดยมุง่   

ดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน  4 แนวทางหลัก 

พ.ศ. 2546 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 

 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก  (โครงการพิเศษ) 

 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 

พ.ศ. 2549 - ปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดีเป็น  2  กลุ่มภารกิจ และยุบ 5 ภาควิชา เป็น 2 สายวิชา  

คือ สายวิชาเทคนิคการแพทย์   และสายวิชากายภาพบําบัด 

พ.ศ.2550 - เริ่มใช้โปรแกรม e-Office เป็นเครื่องมือในระบบการบริหารงานภายในคณะ 

 - เริ่มใช้ระบบการประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA 

พ.ศ.2551 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Fujita Health University  , ประเทศญี่ปุน่ 

 - ขยายโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการยกระดับ 

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี 

 - ปรับโครงสร้างภายในสายวิชาเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ จํานวน  8  กลุ่มวิชา 

 - ปรับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรภายในคณะฯโดยแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ต่างๆ 

 - เปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์  

(หลักสูตรใหม่  2551) 

- วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. เพื่อพัฒนาให้เป็น

วารสารระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

พ.ศ.2552 - โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษากับ Kumamoto Health Science University , ประเทศญี่ปุน่ 

 - เปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขากายภาพบําบัด (โครงการพิเศษ) หลักสูตรใหม่  2552 

 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
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 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ   

- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง (กพร.) เป็นอันดับ 4 ของทุกคณะวิชา 

 - จัดทําการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา 

 - จัดตั้งกลุ่มวิจัย ปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 วารสารไทยที่มีค่า 

Impact factor (TCI) 

พ.ศ.2553 - จัดทําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ตามเกณฑ์ TQF 

 - ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกหลักสูตร ที่คณะฯเป็นเจ้าของหลักสูตร 

 - จัดทําหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 - จัดทําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 - ผ่านการรับรองสถาบันการศกึษาที่เปิดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (เทคนิค

การแพทย์) เป็นแหง่แรก โดยการประเมินของสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้รับการ

เห็นชอบจาก สกอ. 

 - ปรับปรุงโปรแกรม n-workload ในการคิดภาระงานสอนทุกคณาจารย์ 

 - ใช้โปรแกรม AMSMIS ในการเก็บข้อมูลของบุคลากร 

 - เป็นคณะวิชาหนึ่งใน 14 คณะนําร่อง จัดทํารายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellencd : EdPEx) 

 - จัดทําการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกกลุ่มวิชา 

 - ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดย สกว. สายวิชาเทคนคิการแพทย์ ได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม 2 

ตัวชี้วัด  คือ Equivalent International Journal Publication / discipline และ Journal  Impact  

Factor/Discipline 

 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชุมชน เตรียมรองรับการขอรับรองคุณภาพ ISO 15189 

 - ขออนุมัติจัดตัง้ กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสารมารถทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 

 - รางวัลขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปีซ้อน (2550 – 2553) 

 - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 วารสารไทยที่มีค่า 

Impact factor (TCI) และได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ WHO 
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       คณะผู้บริหาร    ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ (6 มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน) 
 

 

 

 
 

 

 
             รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 

                    คณบด ี

 
 

 
 

 

 
                  รศ.ดร.นงนชุ เศรษฐเสถียร               รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน ์      รศ.ดร. พัชร ี เจียรนัยกูร 

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 

 

 
 

    

 

 

                        รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์            ผศ.พิศมัย มะลิลา  

                            รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม 

 
 

    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                  คุณอาภรณ์  เอี่ยมนิรัตน์      คุณดําร ิ กูลประสิทธิ ์         คุณผุสนี   อัยยะแก้ว 

                               เลขานุการคณะ                          หัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านวิชาการ               หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้านบริหาร 

รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน    ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ      รศ.ดร.รุงทิพย พันธุเมธากุล     ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง             อ.อัครานี ทิมินกุล 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ      ผูชวยคณบดฝีายวิชาการ       ผูชวยคณบดีฝายวิจัย       ผูชวยคณบดีฝายพฒันานักศึกษา  ผูชวยคณบดีฝายพฒันานักศึกษา 

      บัณฑิตศึกษาและ วิเทศสัมพันธ      จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม      จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม        
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  กลุ่มภารกิจ และกลุ่มวิชา แบ่งตามการบริหารภายในของคณะ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย์ 

1. คณบด ี       เป็นประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เป็นกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    เป็นกรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา  เป็นกรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เป็นกรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการ 

7. อ.กล้วยไม้  พรหมดี     เป็นกรรมการ 

8. รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์    เป็นกรรมการ 

9. ผศ.พรรณี  ปึงสุวรรณ     เป็นกรรมการ 

10. รศ.วิชัย  อึงพินิจพงศ์     เป็นกรรมการ 

11. รศ.โชตชินะ  วิไลลักขณา     เป็นกรรมการ 

12. รศ.สุพรรณ  ฟู่เจริญ     เป็นกรรมการ 

13. รศ.จิราพร  สิทธิถาวร     เป็นกรรมการ 

14. ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล     เป็นกรรมการ 

15. นางอาภรณ์  เอี่ยมนิรัตน์     เป็นเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําคณะเทคนิคการแพทย์ 
1. คณบด ี       เป็นที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    เป็นประธานกรรมการ 

3. รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล     เป็นรองประธานกรรมการ 

4. รศ.นันทรัตน์  โฆมานะสนิ     เป็นกรรมการ 

5. รศ.รุ้งทิพย์  พันธุเมธากุล     เป็นกรรมการ 

6. ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง     เป็นกรรมการ 

7. รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์    เป็นกรรมการ 

8. อ.กล้วยไม้  พรหมดี     เป็นกรรมการ 

9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพฒันาการตรวจวินิจฉัย   เป็นกรรมการ 

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือผู้แทน 

10. ผูจั้ดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์   เป็นกรรมการ 

และกายภาพบําบัด หรือผู้แทน 

11. นางอาภรณ์  เอี่ยมนิรัตน์     เป็นกรรมการ 

12. นางผุสนี  อัยยะแกว้     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

13. นางวลาลักษณ์  ช่างสากล     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวดรุณ ี  ชูคันหอม     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

ประจําปีการศึกษา2553 - 2554 

 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.นันทรัตน์   โฆมานะสิน    เป็นรองประธานกรรมการ 

3. หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์    เป็นกรรมการ 

4. หัวหน้าสายวิชากายภาพบําบัด    เป็นกรรมการ 

5. รศ.เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล    เป็นกรรมการ 

6. อ.วรวรรณ คําฤาชา     เป็นกรรมการ 

7. ผศ.ปรีชา  หอมจําปา    เป็นกรรมการ 

8. ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง     เป็นกรรมการ 

9. รศ.ณัฐยา แซ่อึ้ง     เป็นกรรมการ 

10. รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์    เป็นกรรมการ 

11. ผศ.สาวิตรี วันเพ็ญ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

12. นายดําริ  กูลประสิทธิ์    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นายสมเจตน์ วงษ์ชัยพฤกษ์    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    

คณะกรรมการวิจัยและวิเทศสัมพันธป์ระจําคณะเทคนิคการแพทย์ 

 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ     เป็นกรรมการ 

3. รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน    เป็นกรรมการ 

4. รศ.ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ    เป็นกรรมการ 

5. ผศ.พรรณี   ปึงสุวรรณ    เป็นกรรมการ 

6. ผศ.อลงกต       เอมะสิทธิ์     เป็นกรรมการ 

7. ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ     เป็นกรรมการ 

8. รศ.เต็มดวง ลิ้มไพบลูย ์    เป็นกรรมการ 

9. รศ.สหพัฒน์      บรัศว์รักษ์    เป็นกรรมการ 

10. รศ.ณัฐยา         แซ่อึ้ง     เป็นกรรมการ 

11. ผศ.พรทิพย์ ปิ่นลออ     เป็นกรรมการ 

12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

13. นางผุสนี  อัยยะแก้ว    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวสิริภา พันดวง         เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา   2553-2554 
 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ 

2. หัวหน้าสายวิชากายภาพบําบัด    เป็นกรรมการ 

3. หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์   เป็นกรรมการ 

4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร เป็นกรรมการ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 

5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร เป็นกรรมการ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลีนิกและการจัดการ 

6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร เป็นกรรมการ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นกรรมการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นกรรมการ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

9. รองศาสตราจารย์นันทรัตน์  โฆมานะสนิ   เป็นกรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุราณรักษ์  เป็นกรรมการ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์   เป็นกรรมการ 

12. นายดําริ กูลประสิทธิ์    เป็นกรรมการ 

13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

14. นางพิมพ์ โสภา     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวนฤมล ดอนบันเทา        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 
 

1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ 

2. ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง    เป็นรองประธานกรรมการ 

3. อ.อัคราณี ทิมินกุล     เป็นรองประธานกรรมการ 

4. อ.ปวีณา หิรัญตระกูล    เป็นกรรมการ 

5. อ.อชิระ  หิรัญตระกูล     เป็นกรรมการ 

6. อ.วรวรรณ  คําฤาชา     เป็นกรรมการ 

7. อ.ราตรี  ทวิชากรตระกูล    เป็นกรรมการ 

8. ผศ.จุรีรัตน์  ดาดวง     เป็นกรรมการ 

9. อ.วรวรรณ  ชุมเปีย     เป็นกรรมการ 

10. อ.ศิริพร  ภัทรกิจกําจร     เป็นกรรมการ 

11. ผศ.ไมตรี  ปะการะสังข์     เป็นกรรมการ 

12. นางโลมใจ  สินเธาว์     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบประมาณ 
 งบประมาณในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณ

แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 –2553 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีงบประมาณ งบดําเนินการ คิดเป็น งบลงทุน คิดเป็น เงินเดือน คิดเป็น 

2550 6,233,000.00 13.71% 1,520,000.00 3.34% 37,706,148.57 82.95% 

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% 
 

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณเงินรายได้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - 2553   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีงบประมาณ รายรับ 
ร้อยละ 

(เพิ่ม/ลด) 
รายจ่าย 

ร้อยละ 

(เพิ่ม/ลด) 

2550 20,852,017.80 31.86% 7,345,313.70 43.65% 

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 -13.74% 16,108,364.02 22.69% 

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2553 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บุคลากร 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 จํานวนอาจารย์ทั้งหมด จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ

สายวิชา 
ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด ลา

ศึกษา 

ลา

เพิ่มพูน 

ปฏิบัติ 

งานจริง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม 

กายภาพบําบัด - 6 14 6 26 18 8 - 26 3 1 22 

เคมีคลินิก - 7 4 1 12 7 5 - 12 - - 12 

จุลชีววิทยาคลินิก - 6 4 2 12 9 3 - 12 1 - 11 

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

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

รวม - 33 31 12 76 50 26 - 76 5 - 70 

     ข้อมูล :จากการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ณ  30 กันยายน 2553 

 

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงานและสายงาน 

หน่วยงาน/สายวิชา 

อาจารย์ สายสนับสนุน 
รวม

ทั้งสิ้น ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยา

ลัย 

รวม ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยา

ลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 
รวม 

สํานักงานคณบดี - - - 17 6 2 6 3 34 34 

กายภาพบําบัด 23 3 26 2 2 - 1 1 6 32 

เคมีคลินิก 12 - 12 1 1 - 1 - 3 15 

จุลชีววิทยาคลินิก 11 1 12 1 1 - 1 - 3 15 

จุลทรรศน์คลินิก 15 - 15 1 1 - 1 - 3 18 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 11 - 11 1 1 - 1 - 3 14 

รวม 72 4 76 23 12 2 11 4 52 128 

ข้อมูล :จากการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ณ  30 กันยายน 2553 



รายงานประจําป ี2553   15 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการดาํเนินงานของคณะ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

สรุปผลงานคณะเทคนิคการแพทย ์ในปี 2553 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะวิชาทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีภารกิจด้านการ

เรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ นัก

กายภาพบําบัด ด้านบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรสําหรับผลิตบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาโทและเอก ทางสาขา

กายภาพบําบัด สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิคลินิกและการจัดการ สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ของมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์(นานาชาติ) รวม 9 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังร่วมกับคณะวิชา

ต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรร่วมสาขาชีวเวชศาสตร์ ภารกิจด้านบริการวิชาการ เป็น

ศูนย์กลางทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบําบัดรักษาทางกายภาพบําบัด นวดแผนไทย แก่หน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการตรวจ

ชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและให้บริการรับตรวจต่อและการตรวจเฉพาะทาง เช่น  การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 

การตรวจไขกระดูกเพื่อวินิจฉัยมะเร็งในเม็ดโลหิต การตรวจการเข้ากันได้ในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ เป็นต้น ภารกิจด้าน

การค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนการผลิตตํารา วารสารวิชาการด้าน

กายภาพบําบัดและเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บูรณาการจากงานวิจัยสู่การเรียน

การสอนและสู่งานบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม คณะได้แสวงหาช่องทางความร่วมมือ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ

สู่ระดับนานาชาติ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาในหลายประเทศ หลายภูมิภาคท่ัวโลก อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศออสเตรเสีย และประเทศอังกฤษ เป็นต้น 

 

 ในปี พ.ศ. 2553  เป็นปีที่คณะเทคนิคการแพทย์ ก่อตั้งครบรอบปีที่ 32  คณะได้มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

1. ผลปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล   (นํ้าหนักร้อยละ) 55 
       

 

•   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
        

 

  1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับ 5 4.6400 4.3626 4.5216 4 คะแนน

เท่า มข. 

5.0000 0.2500 บรรลุ 

  2 ระดับความสําเร็จของการถ่าย ทอด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะลงสู่หน่วยงาน  

ระดับ 5 - - 5 4 5 5.0000 0.2500 บรรลุ 

  3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่

สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทัง้

วัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน 

ระดับ 3 - - 5 4        

    3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 1 12.31 23.94 20.00 20 
(3 คะแนน) 

30.00% 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์จากภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัย 

บาท 1 203,774 301,332 196,112 160,000 
(3 คะแนน) 

247,768 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    3.3 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิง (Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 1 119.74 71.43 140.79 60 
(3 คะแนน) 

175% 5.0000 0.0500 บรรลุ 

  4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อ

จํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 3 94.89 95.1 90.61 77 
(3 คะแนน) 

61.42% 1.0000 0.0300 ไม่

บรรลุ 
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  5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

ร้อยละ 3 43.08 111.27 82.86 30 
(3 คะแนน) 

95.71% 5.0000 0.1500 บรรลุ 

  6 ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวจัิยประจํา 

ร้อยละ 3 - - 61.43 30 
(3 คะแนน) 

87.14% 5.0000 0.1500 บรรลุ 

  7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์

และ/หรือได้รับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานที่เช่ือถือได้ต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวจัิยประจํา 

ร้อยละ 3 1.54 1.41 15.71 80 
(3 คะแนน) 

2.86 1.0000 0.0300 ไม่

บรรลุ 

  8 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2552  

ระดับ 30 - - - 4 4.7762 4.7762 1.4329 บรรลุ 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  (นํ้าหนักร้อยละ)  8                

•   คุณภาพขององค์กร                  

  9 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากร 

                   

  9.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา  ร้อยละ 2 - - - 75 
(3 คะแนน) 

92.11 5.0000 0.1000 บรรลุ 

  9.2 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุก

ของคณาจารย์  

ร้อยละ 2 - - - 75 
(3 คะแนน) 

81.11 4.2220 0.0844 บรรลุ 

  9.3 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุก

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อยละ 2 - - - 75 
(3 คะแนน) 

80.27 4.0540 0.0811 บรรลุ 

  9.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทและ

หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 

ร้อยละ 2 - - - 75 
(3 คะแนน) 

73.33 2.6660 0.0533 ไม่

บรรลุ 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ (นํ้าหนักร้อยละ) 10                

•  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                  

  10 ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์

พลังงาน   

  4 - 4 5          

  10.1 การกําหนดมาตรการในการอนุรักษ์

พลังงาน 

ระดับ 2 - - - 4 5 5.0000 0.1000 บรรลุ 

  10.2 การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ ระดับ 2 - - - 4 5 5.0000 0.1000 บรรลุ 
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ตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน 

• การบริหารงบประมาณ                    

  11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 2 5 5 4 85 
(4 คะแนน) 

100 5.0000 0.1000 บรรลุ 

  12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเงินรายได้ตามแผน 

ร้อยละ 2 - - - 80 
(3 คะแนน) 

100 5.0000 0.1000 บรรลุ 

  13 ระดับความสําเร็จของการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

ระดับ 2 4 4 5 4 5 5.0000 0.1000 บรรลุ 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนักร้อยละ) 27                

•  การบริหารการศึกษา 
        

 

  14 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแล

องค์การที่ดีของคณะกรรมการประจํา

คณะ 

  5                

    14.1 ร้อยละของการจัดประชุม

คณะกรรมการตามแผน 

ร้อยละ 1 - 100* 83.34** 90 
(3 คะแนน) 

100 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    14.2 ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม 

ร้อยละ 1 - 91.94* 84** 75 
(3 คะแนน) 

82.31% 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    14.3 มีการเผยแพร่รายงานการ

ประชุมและมติการประชุมของ

คณะกรรมการประจําคณะให้

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบเป็นประจําและตอ่เนื่องผา่น

ช่องทางต่างๆ 

ช่องทาง 1 - - - 2 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    14.4 มีการออกมติสําคัญด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของ

คณะ 

เรื่อง 1 - - - 3 4 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    14.5 มีการทบทวนระเบียบ ประกาศ 

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการต่างๆ

ของคณะให้เหมาะสมและทันสมัย

เสมอ 

เรื่อง 1 - - - 2 2 5.0000 0.0500 บรรลุ 

  15 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

องค์กร 

  6       4        

    15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานประจําปี 

ระดับ 1 - 5 5 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 
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    15.2 การรายงานภาวะการได้งานทํา

ของบัณฑิตปีการศึกษา 2552 

                   

    15.2.1 ระดับความสําเร็จของการ

จัดเก็บแบบสํารวจภาวะการได้งานทํา

และรายงานข้อมูลไปยังกองแผนงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับ 1 - 5 5 5 NA 0.0000 0.0000 NA 

    15.2.2  ร้อยของแบบสอบถาม

ภาวะการได้งานทําที่จัดเก็บได้  

ร้อยละ 1 - 100 100 80 
(4 คะแนน) 

NA 0.0000 0.0000 NA 

    15.3 ระดับความสําเร็จของการ

รายงานข้อมูลทางการเงิน  

ระดับ 1 - - - 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    15.4 ระดับความสําเร็จของการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2552  

ระดับ 1 - 5 5 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 

    15.5 ระดับความสําเร็จของจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี

การศึกษา 2552  

ระดับ 1 - 5 5 5 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 

  16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สถาบันสู่สากล   

ระดับ 1 - - 5 4 5 5.0000 0.0500 บรรลุ 

  17 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน งาน

ตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

ระดับ 15 5 4 4 4 4.8982 4.8982 0.7347 บรรลุ 

  รวมน้ําหนัก  98 ไม่นับรวมตัวชี้วัดท่ี 15.2.1 และ 15.2.2 นํ้าหนักร้อยละ 2 4.5882  

     บรรลุ 27 

     รวม 30 

     คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ปีงบประมาณ 2553 90.00 
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2. ด้านการเรียน การสอน และการผลิตบัณฑิต  

2.1)  หลักสตูรที่เปิดสอน/ สถานะหลักสูตร 

ตารางที่ 6 คณะมีหลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน 9 หลักสูตร ในจํานวนนี้มีหลักสูตรที่สอนร่วมกับ 7 คณะ ใน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จํานวน 2 หลักสูตร  

ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. ระดับปริญญาตรี  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 2552 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
2553 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

    2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2552 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 2552 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ) 2552 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 2552 

    2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์(หลักสูตรปกติ) 2551 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2551 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 2552 
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2.2) จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

ตารางที่  7  สรุปจํานวนนักศกึษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

ช้ันปี/รหัส สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบําบัด 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 

(โครงการพิเศษ) 
รวม 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 / 53XX 19 51 70a 13 51 64 17 36 53e 49 138 187 

2 / 52XX 22 43 65b 11 30 41 15 45 60 48 118 286 

3 / 51XX 28 54 82c 8 47 55 21 40 61f 57 141 198 

4 / 50XX 21 57 
78 7 48 55 22 37 59g 50 142 192 

49XX - 5 5d 1 - 1 - 3 3h 1 8 9 

48XX - 1 1d - - - - - - - 1 1 

47XX 1 1 2d - - - - - - 1 1 2 

รวม 91 212 303 40 176 216 75 161 236 206 549 875 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

หมายเหตุ : 

a มีรหัส 52 เรียนร่วม 1 คน  

b มีรหัส 51 เรียนรว่ม 1 คน  

c มีรหัส 50 เรียนร่วม 1 คน  

d เป็นนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาตาม

กําหนด  

e ลาพัก 1 ตน   

f มีรหัส 49 เรียนรว่ม 1 คน และรหัส 50 

เรียนร่วม 2 คน ลาพัก 1 คน  

g มีรหัส 49 เรียนร่วม 2 คน  

h เป็นนักศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาภายใน

กําหนด  

   

ระดับบัณฑิตศึกษา  

ตารางที่  8  สรุปจํานวนนักศกึษา ระดับปริญญาโท ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

ช้ันปี/รหัส 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

สาขาวิชา

กายภาพบําบัด 

สาขาวิชา

กายภาพบําบัด

(โครงการพิเศษ) 

สาขาวิชาพยาธิ

คลินิกและการ

จัดการ 

(โครงการพิเศษ) 

สาขาวิชาชีวเวช

ศาสตร์ 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1/53XX 4 13 17 3 9 12 1 7 8 4 8 12 1 1 2 

2/52XX 2 9 11 1 7 8 - - - 4 3 7 1 2 3 

3/51 XX 3 3 6 - 2 2 - - - - 6 6 - 3 3 

4/50 XX 2 - 2 - - - - - - 1 - 1 2 - 2 

รวม   36   22   8   26   10 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 
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ตารางที่  9  สรุปจํานวนนักศกึษา ระดับปริญญาเอก  ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

ช้ันปี/รหัส วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(นานาชาติ) 
สาขาชีวเวชศาสตร์ รวม 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  

1/53XX 4 4 8 1 - 1 1 10 11 20 

2/52XX 2 2 4 - - - 2 4 6 10 

3/51 XX - - - - - - 8 6 14 14 

4/50 XX - - - - - - 3 9 12 12 

5/49 XX - - - - - - - 5 5 5 

6/48 XX - - - - - - - 4 4 4 

7/47 XX - - - - - - - 1 1 1 

รวม   12   1   53 66 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

 

2.3  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา    

ตารางที่  10  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2553 

หลักสูตร 
จํานวน  (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1. ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั 

 

10 

 

43 

 

53 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 21 67 88 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพเิศษ) 18 41 59 

2. ระดับปริญญาโท 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

1 

 

2 

 

3 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั 3 10 13 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ - 5 5 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) - 1 1 

3. ระดับปริญญาเอก 

- หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาชวีเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 

 

3 

 

1 

 

4 

- หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์(หลักสูตรปกติ) - - - 

-  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์(หลักสูตร

นานาชาติ) 

- - - 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 
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2.4)  การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

 จากการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คร้ังที่ 1/2553 ผลการสอบของนักศึกษาคณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากทุกสถาบัน ในรายวิชาจุลชีววิทยา และวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา 

ดังรูป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2553 จํานวนผู้เข้าสอบ จํานวนผู้สอบผ่าน ร้อยละ 

สาขาวิชากายภาพบําบัด 46 13 28.26 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 33 21 63.64 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 66 54 81.82 
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2.5 ผลงานรางวัล / เชิดชเูกียรตินักศึกษา / ศิษย์เก่า 

นางสาวปัณฑารีย ์ มีมาก  

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 

รางวัลลูกโลกสีเขียว  ครั้งที่ 11 

หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ํา ป่า”  

บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน 

 

 

 

นายมารุตพงศ์ เดชอาญา 

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ 

รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 

2553 
 

 

 

 

นายสุรพล ประทุมทา 

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์  

(โครงการพิเศษ) ชั้นปี 3 

รางวัลข้าราชการดีเด่น รางวัลครุฑทองคํา 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  

 

 

นางสาวรุ่งนภา ปานกล้า  

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

รางวัล Young Investigator Award 2009 

ประชุม European Melioidosis Network Conference  

ประเทศสหราชอาณาจักร อาณาจักร  

วันที่ 11 กันยายน 2552 
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นางสาวศิวพร พิมพ์พิทักษ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขากายภาพบําบัด ชั้นปีที่2 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนําเสนอผลงานประเภท

บรรยายประชุมวิชาการคณะกายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล “Research day”  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2553  

ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

 

นางสาวรุ่งนภา ปานกล้า 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  

ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจําป ี2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

 
นางสาวปฏิมาพร เชาว์ปรัชญากุล 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  

ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจําป ี2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

 

 

 

นายไชยเชษฐ์ นานอก 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Proceeding and oral presentation : Excellent Award 

The 2nd Annual International Conference of Northeast 

Pharmacy Research 2010. 13-14 February 2010, 

Maha Sarakham, Thailand  และ 

 

Poster presentation : 2010 Avon Foundation AACR 

International Travel Gran 

AACR 101st Annual Meeting 2010. 17-21 April, 2010, 

Washington DC, USA.
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นางจันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

รางวัล “Yong Investigator Travel Grant”ได้ผ่านการ

คัดเลือกจากผูส้มัครที่เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์จากนานาชาติ 

การประชุม the 7th Congress of the Asian Pacific Society 

of Atherosclerosis and Vascular Diseases (APSAVD 2010 

Congress) and the 36th Annual Scientific Meeting of the 

Australian Atherosclerosis Society (AAS) ณ เมือง Cairns, 

Queensland, Australia (26-29 ตุลาคม 2553)  

 

 

นางสาวดวงจันทร์ สุวรรณแสนนักศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นําเสนอผลงานวิจัย 

7-10 ตุลาคม 2553 ประชุมใหญ่วิชาการประจําปี 2553 

คร้ังที่ 36 “Multidisciplinary Viewpoints on 

InfectiousDiseases” มาสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ทนพ.ศุภชัย โปจุย้ ศิษย์เก่า รุ่น 13 

ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ศิษย์เก่า รุ่น 1 

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้บําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อวิชาชีพปี 2553 

จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
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2.6 ผลงานรางวัล / เชิดชเูกียรติอาจารย/์สายสนับสนุน 

 

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังฃ์ 

ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมกีฬาดีเด่น  

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มอบรางวัล “โครงการเอื้อโลหิต เอื้อชีวิต” ให้แก่ 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

ผศ.วิญญู วงศ์ประทุม 

 

 

รศ.เกษแก้ว เพียรทวีชัย 

ได้เข้ารับรางวัลเชดิชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน  

ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม   

 

 

 

 

ทีมคณะเทคนิคการแพทย์คว้าแชมป์ฟุตบอล7 คน Registrar 

cup คร้ังที่ 3 

ทีมคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  

ประเภทบุคลากรอายุต่ํากว่า 35 ปี 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

นายสุวัฒนา กลิ่นศรีสุข ได้รวบรวมนักฟุตบอลบุคลากร   

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ เป็นผูจั้ดการทีม 

อ.ดร.อชิระ และ อ.ปวีณา หิรัญตระกูล ร่วมดูแลทีม 
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ผศ.พิศมัย มะลิลา 

ได้รับเกียรติบัตรจากกรมประชาสัมพันธ์ ด้านการ

สนับสนุนและทําคุณประโยชน์ ให้สํานักประชาสัมพันธ์

เขต 1 เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสํานัก 

ประชาสัมพันธเ์ขต 1 ขอนแก่น ปีที่ 50   

  

 

 

 

 

อ.ปวีณา หิรัญตระกูล 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน  

ด้านพัฒนานักศึกษา ระดับดีเด่น 

ประจําป ี2553   

 

 

นางสํารวย แก้วสีขาว 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร  

สายสนับสนุน 

ด้านสนับสนุนการบริหาร  

ระดับดีเด่น ประจําปี 2553   

 

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน  

ด้านการบริการวิชาการ ระดับดีเด่น 

ประจําป ี2553   

 

 

นางดวงฤดี จังตระกูล 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร  

สายสนับสนุน 

ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ระดีเด่น ประจําปี 2553   

 

ผศ.พิศมัย มะลิลา 

รางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะ 

กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 

ประจําป ี2553   

 

นายสายณัห์ ศรีเพชร 
รางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะ 

กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5 

ประจําป ี2553   

 

 

นายวีรศักดิ์ โคตรฮุย 

รางวัลข้าราชการดีเด่น 

กลุ่มลูกจ้างประจํา 

ประจําป ี2553 
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3. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

3.1) ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตารางที่ 13 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ประเภท ช่ือการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ 
เลขที่

ประกาศ 
วันที่ประกาศ 

1 ลิขสิทธิ ์ การเดิน การเคลื่อนย้ายตัว และ

อุปกรณ์ช่วย (หนังสือ) 

ผศ.สุกัลยา อมตฉายา 

นส.วรวรรณ คําฤาชา 

รศ.น้อยจิตต์ นวลเนตร ์

ผศ.สาวิตรี วันเพญ็ 

ผศ.อนุชา นิลประพันธ ์

ว. 17642 5 ก.พ. 2553 

2 ลิขสิทธิ ์ (DVD) ปวดหลัง! ควรทํา

อย่างไร? 

รศ.รุ้งทิพย์ พันธเุมธากุล ส. 7743 15 ธ.ค. 2552 

3 อนุสิทธิบ์ัตร เครื่องวัดความสูงที่หายไปจาก

การยุบตัวของลําสนัหลังใน

แนวดิ่ง 

รศ.รุ้งทิพย์ พันธเุมธากุล 

นายวิชัย เปรมชัยสวัสดิ ์

นายวรินทร์ สุวรรณวิสูตร 

5607 11 ส.ค. 2553 
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3.2) ด้านการวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 

ตารางที่ 11 สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

2551 5,831,442 9,674,490 15,505,932 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตารางที่ 12 สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และไปนําเสนอผลงานหรือนําไปใช้ประโยชน์

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ 

 ระดับนานาชาติ              ระดับชาติ 
รวม 

จํานวนผลงาน ร้อยละ จํานวนผลงาน ร้อยละ 

37 56.06% 29 43.94% 66 
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3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) 

 
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือน

พฤษภาคม  พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ โดยดําเนินการวิจัยทั้งในระดับงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งถือเป็นปีที่ 9 ของการดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากงบอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 4,000,000 บาท ศวป. ได้จัดแบ่งงบประมาณออกเป็น 

3 แผนงาน โดยงบประมาณร้อยละ 7.4 ใช้ในการบริหารจัดการภายใน ศวป. ร้อยละ 57.6 จัดสรรเป็นทุน

บัณฑิตศึกษาจํานวน 12 ทุน งบประมาณอีกร้อยละ 35.0 สนับสนุนโครงการวิจัยย่อยของศวป. ใน 4 ด้านหลัก คือ 

ธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล และโรคติดเชื้อ 

จากการรวบรวมผลการดําเนินงานของ ศวป. 

ในปีงบประมาณ  2553 พบว่ามีผลงานตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 20 เ ร่ือง 

ตีพิมพ์ในประเทศจํานวน 13 เร่ือง นักวิจัยของ ศวป.

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 1 คร้ัง และระดับชาติ 18 คร้ัง ได้รับทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กว่า 18 ล้านบาท เสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 14 เร่ือง  การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 18 เร่ือง มีการจัดสัมมนาวิชาการภายในของ

โครงการย่อยแต่ละโครงการจํานวนรวมกว่า 50 คร้ัง มี

ความร่วมมือด้านการวิจัยและทุนระดับปริญญาเอก

จากแหล่งทุนต่างๆและให้บริการทางวิชาการในรูปของ

การผลิตน้ํายาสําเร็จรูปมากกว่า 1 ล้านการทดสอบ และให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทั้งก่อนและหลังคลอด

จํานวนมากกว่า 2,300 ราย มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 8 คน และปริญญาเอก 5 คน ผลการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ในปีงบประมาร พ.ศ. 2553 โดยรวมจึงเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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4. ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 

4.1) การให้บริการวิชาชีพ 

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : การบริการเทคนิคการแพทย์-กายภาพบําบัด อย่างได้มาตรฐาน บริการประทับใจ 

พันธกิจ   :  เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการทางการแพทย์ และกายภาพบําบัดที่เน้นคุณภาพและวิชาการ 

     เป็นสถานที่ฝึกงานและให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา 

     เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ 

    เป็นแหล่งหารายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ 

 

โครงงานภายในสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบําบัด 

 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดเป็นหน่วยงานสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี

โครงงานต่างๆ ดังนี้ 

    โครงงานบริการกายภาพบําบัดและพัฒนาสุขภาพ 

- การรักษากายภาพบําบัด 

- ธาราบําบัด 

- การนวดแผนไทย 

- การพัฒนาสุขภาพ 

     โครงงานธาลัสซีเมีย 

   โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน 

- บริการตรวจสุขภาพประจําปี 

- บริการตรวจ Blood group 

- บริการตรวจ  Amphetamine 

- บริการตรวจเพื่องานวิจัยต่างๆ 

     โครงงานอุปกรณ์การแพทย์และน้ํายาสาํเร็จรูป  
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สถิติการให้บริการของสถานตรวจสุขภาพ 

 
 

ตารางที่ 13 สถิติการให้บริการของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด  

ประเภทของการให้บริการ 
สถิติการให้บริการ 

2550 2551 2552 2553 

คลินิกกายภาพบําบัดในเวลาราชการ     

การรักษาทางกายภาพบําบัด 3,769 ราย 2,910 ราย 2,952 ราย 3,410 ราย 

การรักษานวดแผนไทย 3,914 ราย 4,423 ราย 2,763 ราย 5,620 ราย 

คลินิกกายภาพบําบัดนอกเวลาราชการ     

การรักษาทางกายภาพบําบัด 3,229 ราย 4,934 ราย 6,191 ราย 8,332 ราย 

การรักษานวดแผนไทย 556 ราย 1,664 ราย 2,326 ราย 2,297 ราย 

การบริการด้านพัฒนาสุขภาพ 5,848 ราย 5,197 ราย 5,215 ราย 4,966 ราย 

จําหน่ายน้ํายาตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ธาลัสซีเมีย)    

น้ํายา  KKU – DCIP (test ละ 2 บาท) 620,000 test 621,500 test 570,000 test 680,000 test 

น้ํายา  KKU – OF (test ละ 4 บาท) 720,000 test 458,200 test 690,000 test 580,000 test 

จําหน่ายน้ํายาสําเร็จรูปและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์    

น้ํายาสําเร็จรูป (อาทิเช่น น้ํากลั่น ฯลฯ) 1,354 รายการ 1,561 รายการ 1,661 รายการ   

เคร่ืองนับเม็ดเลือด - - 2 เคร่ือง - 

ตะขอนวดวิไล 3 ชิ้น 3 ชิ้น 15 ชิ้น 8 ชิ้น 

แผ่น ซีด ีนวดแผนไทย 4 ชิ้น 1 ชิ้น 24 ชิ้น 12 ชิ้น 

ตรวจสุขภาพประจําปี 3,581 ราย 2,601 ราย 2,731 ราย 3,554 ราย 

ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 957 ราย 1,128 ราย 1,155 ราย  424 ราย 

ภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,624 ราย 1,473 ราย 1,576 ราย 3,130 ราย 
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4.2) การให้บริการวิชาการ 

ฝ่ายวิจัย บัณฑติศกึษา และวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก” 

    วันที่ 19 มกราคม 2553 ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ

สัมพันธ์ ได้เชิญ รศ. นายแพทย์สุรพล  เวียงนนท์ จากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในเร่ือง 

“มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก” แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะฯ  

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์และ สสส. จัดโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ  

     วันที่ 21 มกราคม 2553 ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สสส. ได้จัดโครงการเทคนิค

การแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้น ณ ห้อง

ประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนัฆ

พงษ์  พันธุ์มณี  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อภัยร้ายจาก

บุหร่ี ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้

มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือญาติ

ผู้ป่วยรวมทั้งชุมชนในเรื่องการไม่สูบบุหร่ีหรืองดสูบบุหร่ี ซึ่งเป็น

การแก้ปัญหาของโรคภัยจากบุหรี่ตั้งแต่ต้น   

     ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ไป

ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลที่นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ให้การฝึกอยู ่โดยพิจารณาเร่ืองแบบประเมินเป็น

หลัก รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติม 
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สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการกายภาพบําบัดสําหรับ

นักกีฬามาราธอน ที่ร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 

    สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการกายภาพบําบัด

สําหรับนักกีฬามาราธอนที่ ร่วมงานขอนแก่น

มาราธอนนานาชาติครั้งที่ 7 ณ บริเวณอาคารศูนย์

ป ร ะ ชุ ม เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุด) ใน

การนี้มีคณาจารย์ นักกายภาพบําบัด นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท และเอก ร่วมเป็นอาสาสมัคร

นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 24 

มกราคม  2553 จํ า น วนกว่ า  180 คน  คอย

ให้บริการ 
 

โครงการชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจ

และโรคเบาหวาน ณ ตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

โครงการชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงในผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคหลอด

เลือดหัวใจและโรคเบาหวาน ณ ตําบลบ้านกง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
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สายวิชากายภาพบําบัด  ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิณ โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น 

 

    วันที่ 11 มีนาคม 2553 คณาจารย์จากสายวิชา

ก า ย ภ า พ บํ า บั ด  คณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ. พรรณี ปึงสุวรรณ

และ ผศ. พิศมัย มะลิลาได้ดําเนินโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์

ขอนแก่น โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็น

ประธานในการ เ ปิดกิ จกรรมการอบรม เชิ ง

ปฏิ บัติการ  การออกกําลั งกายเพื่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพและการทําลูกประคบสมุนไพรเพื่อผู้

พิการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การ

ทําของเล่นเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในเด็กโรงเรียน

ศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมนี้ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง บุคลากรครูและผู้ดูแลเด็กพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่า 50 คน 
 

สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกหน่วยกายภาพบําบัด

เคลื่อนที่เพื่อชุมชน 

“ ปราชญ์เดินดินสัญจร: ตะลอนทั่วไทย ” 

     วันที่  28 พฤษภาคม  2553 สายวิชา

กายภาพบําบัดได้เข้าร่วมบริการวิชาการชุมชน

ในกิจกรรม “ปราชญ์เดินดินสัญจร: ตะลอน

ทั่วไทย” ณ อุทยานเกษตรฯ กิจกรรมที่สาย

วิชาฯได้ออกให้บริการเป็นการนําเสนอภูมิ

ปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตาม

วิถีชีวิตที่พอเพียง เช่น การนวดแผนไทยเพื่อ

ก า รป้ อ ง กั น  ส่ ง เ ส ริ ม  รั ก ษ า แล ะฟื้ น ฟู

สมรรถภาพ การนําสมุนไพรในครัวเรือนมาทํา

ลูกประคบเพื่อบรรเทาอาการปวด การออก

กําลังกายแบบยืดเหยียดและฤาษีดัดตน เป็น

ต้น กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก  ในการนี้สายวิชากายภาพบําบัดนําทีมโดย รศ.ดร.วิชัย 

อึงพินิจพงษ์ ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ ตัวแทนกลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่นๆ รศ.ดร.อรวรรณ บุราณ

รักษ์  และผศ.พิศมัย มะลิลา ผู้ประสานงานบริการวิชาการชุมชนฯ รวมท้ังบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
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สายวิชากายภาพบําบัด ออกหน่วยกายภาพบําบัดเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนต้นแบบบ้านโนนม่วง 

  วันที่ 10 มิถุนายน 2553 สายวิชากายภาพบําบัด

ได้ลงพ้ืนที่บริการกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ ณ ชุมชน

ต้นแบบบ้านโนนม่วง ในโครงการนวดแผนไทยเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยใช้ภูมิ

ปัญญาไทยคือการนวดเท้าแบบแผนไทยมาใช้ใน

การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ

หรือผู้ที่ เ ป็นเบาหวาน  โดยผู้ เข้า ร่วมกิจกรรม

สามารถนําความรู้นี้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หรือใช้

ดูแลบุคคลในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนได้ 

กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยใช้

ภูมิปัญญาไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

คณาจารย์สายวิชากายภาพบําบัด บริการวิชาการในกิจกรรมแพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 คณาจารย์จากสาย

วิชากายภาพบําบัด ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการ

วิชาการแก่กลุ่มทหารและแม่บ้านในชุมชนจาก

ค่ายสีหราชเดโช จํานวนกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรม

แพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่ ชุมชนอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมนี้ได้นําการนวดแผนไทยมาประยุกต์ใช้ใน

ชุมชนร่วมกับการนําสมุนไพรในครัวเรือนมาทําลูก

ประคบเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสามารถสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน ในการนี้มี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจ

พงศ์ ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ  ผศ.รวยริน ชนาวิ

รัตน์ อ.วรวรรณ คําฤาชา และ ผศ. พิสมัย มะลิ

ล า  ร่ ว ม เ ป็ น วิ ท ย ากร  ณ  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร

กายภาพบําบัด ชัน้ 4 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 
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สายวิชากายภาพบําบัด บริการวิชาการให้กับแกนนําชุมชนต้นแบบ 

       วันที่ 17 มิถุนายน 2553 คณาจารย์จากสาย

วิชากายภาพบําบัด ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการ

วิชาการกับกลุ่มแกนนําในชุมชนจากชุมชนต้นแบบ 

จํานวนประมาณ 30 คน กิจกรรมนี้ได้นําความรู้

เบื้องต้นทางกายภาพบําบัดมาประยุกต์ใช้ในชุมชน

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและสมาชิกใน

ชุมชน ในการนี้มี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์  ผศ.ดร.

พรรณี ปึงสุวรรณ  ผศ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ อ.ปวีณา 

หิรัญตระกูล และ ผศ .พิศมัย มะลิลา ร่วมเป็น

วิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัด ชั้น 3 

อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

สายวิชากายภาพบําบัด บริการวิชาการ ในโครงการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครั้งที่ 2 

     วันที่ 24 มิถุนายน 2553 สายวิชากายภาพบําบัด

ได้ลงพื้นที่บริการกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ ณ ชุมชน

ต้นแบบบ้านโนนม่วง ในโครงการนวดแผนไทยเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา

ไทยคือการนวดเท้าแบบแผนไทยมาใช้ในการดูแล

สุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็น

เบาหวาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้นี้

ไปปฏิบัติ ได้ด้ วยตนเอง  หรือใช้ดู แลบุคคลใน

ครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนได้ กิจกรรมการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยที่

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้น ณ สถานีอนามัย

บ้านโนนม่วง มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ในการนี้มี   รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์  ผศ.ดร.

พรรณี ปึงสุวรรณ  ผศ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์ อ .วรวรรณ คําฤาชา และผศ.พิศมัย มะลิลา ตัวแทนสายวิชา

กายภาพบําบัดเป็นวิทยากรในการอบรม 
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สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการวิชาการ โครงการนวดแผน

ไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครั้งที่ 3 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  สายวิชากายภาพบําบัด

ได้ลงพื้นที่บริการกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ ณ 

ชุมชนต้นแบบบ้านโนนม่วง ในโครงการนวดแผน

ไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมนี้มุ่งเน้น

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

โดยใช้ภูมิปัญญาไทยคือการนวดหลังแบบแผน

ไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป

และผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการปวดหลัง โดย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้นี้ไปปฏิบัติ

ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ดูแลบุคคลในครอบครัวหรือ

สมาชิกในชุมชนได้ กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนโดยใช้ภูมิ ปัญญาไทยที่ยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้น ณ สถานีอนามัยบ้าน

โนนม่วง มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 

สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการวิชาการ ในโครงการนวดแผน

ไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครั้งที่ 4 

     วั น ที่  20 ก ร ก ฎ า ค ม  2553 ส า ย วิ ช า

กายภาพบําบัดได้ลงพื้นที่บริการกายภาพบําบัด

เคลื่อนที่ ณ ชุมชนต้นแบบบ้านโนนม่วง  ใน

โครงการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยคือการ

นวดแผนไทยมาใช้ ในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนท่ัวไปและผู้สูงอายุหรือผู้ที่ เป็นปวด

สะบัก ปวดคอ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนํา

ความรู้นี้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หรือใช้ดูแล

บุคคลในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนได้ 

กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยใช้

ภูมิปัญญาไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้น ณ สถานีอนามัยบา้นโนนม่วง มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ 50 คน     ในการนี้มี   รศ. ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์    ผศ. ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ  ผศ. อุไรวรรณ ชัชวาลย ์ 

อ. วรวรรณ คําฤาชา และผศ. พิศมัย มะลิลา ตัวแทนสายวิชากายภาพบําบัดเป็นวิทยากรในการอบรม  
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เสวนา “แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของการลดความเสี่ยงต่อ

โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวาน” 

      

                 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์และกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากศูนย์บริการวิชาการให้ดําเนินโครงการ “ชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวาน” ในชุมชนตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ซึ่งได้เร่ิมโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552  โดยได้ทําการตรวจสุขภาพของชาวตําบลบ้านกงเพื่อตรวจกรองผู้มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวาน ให้ความรู ้สาธติการออกกําลังกายโดยการรําไม้พลองพร้อม

จัดทําสื่อ DVD พร้อมให้คําแนะนําในการปรับการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อลดความเสี่ยง แล้วตรวจสุขภาพอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความชุกของปัจจัยเสี่ยง คณะผู้ดําเนินโครงการจึงได้จัดให้มีการเสวนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเสี่ยง และ อสม. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์

พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งนายไพฑูรย์ ศรีละหว้า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกง นายสมพร สาอ่อน 

รองนายก อบต. คุณวิลาวรรณ์ พิมพ์พงษ์ ตัวแทนสถานีอนามัยบ้านหนองเม็ก ตําบลบ้านกง และรองศาสตราจารย์ 

ดร.อํานวย คําตื้อ ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการได้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินการต่อ

จากโครงการนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสุขภาพของชุมชนตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรม “การพัฒนาทักษะการทํางานของนักกายภาพบําบัดรุ่นเยาว์” 

    สายวิชากายภาพบําบัด ได้จัดโครงการอบรมเร่ือง “การพัฒนา

ทักษะการทํางานของนักกายภาพบําบัดรุ่นเยาว์” วันที่ 17 

กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ 

โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การนําของ รศ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี

ต่อการทํางานของนักกายภาพบําบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน โดยเน้นที่นักกายภาพบําบัดรุ่นเยาว์ การอบรมครั้งนี้มีนัก

กายภาพบํ า บัดที่ ทํ า ง าน ใน โ ร งพยาบาลชุ มชน เ ขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 60 คนเข้าร่วมโครงการ   
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4.3) วารสารทางวิชาการ 

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด เป็นวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับ 5 

 

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ได้รับการประกาศจาก Thai-JIF ของ TCL ในปี 2553 ว่าเป็น

วารสารที่มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับ 5 จาก 191 รายการ

จากวารสารทั่วประเทศไทย และถือเป็นอันดับ 2 ของวารสารใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มีจํานวน ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS ทั้งหมดเป็นอันดับ 2 และมีค่า H-index สูง

เป็นอันดับ 1 ของสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  

จากการวิ เคราะห์ผลงานตีพิมพ์ทั้ งหมดในฐานข้อมูล  SCOPUS จะพบว่าคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่อันดับที่ 2 รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพิจารณาถึงการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์จาก

สถาบันต่างๆ โดยใช้ค่า H-index (เป็นค่าที่บอกถึงจํานวนผลงานของแต่ละบุคคลที่มีการอ้างอิงอย่างน้อยจํานวน

เท่ากับ H – index เช่น H-index เท่ากับ 10 หมายถึง บุคคลนั้นมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 10 เร่ือง ที่ถูกอ้างอิงอย่าง

น้อย 10 คร้ัง) ในการนําเสนอข้อมูลคร้ังนี้เปน็การคํานวณโดยใช้ฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งจะวิเคราะห์ได้เฉพาะผลงานใน

ฐานข้อมูลที่อ้างอิงตั้งแต่ ปี 1996 พบว่าบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่า H-index สูงที่สุด และมีค่า H-index 

เฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งคณะฯขอชื่นชมผลงานและจะได้ประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตรต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKU = คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

CMU= คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

MU  = คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

CU   = คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

NU   = คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

HCU = คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ์   

RU   = คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสติ
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5. ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

5.1) การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาทําการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาทําการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้  

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ช่ืน  

ผศ.พรพิมล  จันทรวิโรจน์  

รศ.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  

ผศ.ปรียา หวังสมนึก 

ในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการรายงานการดําเนินงานของคณะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา การ

ดําเนินงานในปีการศึกษา 2552 และแผนการดําเนินงานของคณะในอนาคต มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ 

ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ปิดท้ายการนําเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา  ซึ่งทางคณะเทคนิคการแพทย์

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการทํากิจกรรมครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา คณะเทคนิคการแพทย์ 

วันที่ 25-26  พฤษภาคม  2553 คณะได้มีการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สายวิชา/กลุ่มวิชา 

 

กลุ่มที่  1  ตรวจกลุ่มวิชาเคมีคลินิกและกลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ได้แก่ 

1. อ.กล้วยไม้  พรหมดี  เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.นันทรัตน์  โฆมานะสิน เป็นกรรมการ 

3. รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. นางวลาลักษณ์  ช่างสากล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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กลุ่มที่  2  ตรวจกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิกและกลุ่มวิชาภมูิคุ้มกันวทิยา8]bobd  ได้แก่ 

1. ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ  เป็นประธานกรรมการ 

2. รศ.นงนุช  เศรษฐเสถียร  เป็นกรรมการ 

3. ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวนฤมล  ดอนบันเทา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มที่  3  สายวิชากายภาพบําบัด   ได้แก่ 

1. รศ.พิพัฒน์   ศรีเบญจลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ 

2. ผศ.วัณทนา  ศิริธราธิวัตร เป็นกรรมการ 

3. รศ.รุ้งทิพย์   พันธุเมธากุล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวดรุณ ี ชูคันหอม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยมีกําหนดการในการตรวจประเมินฯ ตามตาราง ดังนี้ 

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

25  พฤษภาคม  2553 กลุ่มที่  1  ตรวจประเมิน 

-  กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 

-  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 

 

26  พฤษภาคม  2553 กลุ่มที่  2  ตรวจประเมิน 

-  กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลนิกิ 

-  กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

 

กลุ่มที่  3  ตรวจประเมนิ 

-  สายวิชากายภาพบําบัด 

กลุ่มที่  3  สรุปการเขียนรายงานผล

การตรวจประเมิน 

 

 

5.2) การพัฒนาบุคลากร 

สายวิชา/ สายงาน ปฏิบัติงานจริง 

ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะ

ทางวิชาการ 

คิดเป็นร้อยละ 

สายวิชาเทคนิคการแพทย์ 48 45 93.75 

สายวิชากายภาพบําบัด 22 18 81.82 

สายสนับสนุน 57 57 100.00 

รวม 127 120 94.49 
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยาย “การบริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการด้วย LIS”  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการจัดทําระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Laboratory Information System อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ จึงได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการด้วย LIS” นี้ขึ้น โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ภาสุรเลิศสกุล และอาจารย์จามิกร  สุข

อเนก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดทําระบบดังกล่าว จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย 

และให้คําปรึกษาในการจัดทําระบบแก่ทางคณะฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี คณะ

เทคนิคการแพทย์ โดยรองศาสตราจารย์เกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้กล่าวต้อนรับ พร้อม

ด้วยทีมบริหารของคณะฯ และกรรมการโครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

 

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนา “การก้าวสู่ตําแหน่ง

ศาสตราจารย์” 

วันที่ 10 ตุลาคม 2552 ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ได้เชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ 

จิตพิมลมาศ มาให้เคล็ดลับต่างๆ ในการทําผลงานเพื่อ “การก้าวสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์” ซึ่งได้รับความสนใจจาก

คณาจารย์ในคณะอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการบรรยายในหัวข้อ Happy Workplace 

คณะฯได้จัดการบรรยายในหัวข้อ Happy Workplace โดย รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล ผู้อํานวยการสถาบัน

สันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม

คณะเทคนิคการแพทย์สํานักงานคณบดี ชัน้ 2 
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คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การพัฒนาคนและพัฒนางานอย่างมีความสุข 

วันที่ 27 เมษายน 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาคนและ

พัฒนางานอย่างมีความสุข ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ห้องประชุม พิสิฎฐ์- เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิค

การแพทย์ ผศ.ดร.เสาวมาศ เถ่ือนนาดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ คุณสุภาวดี ประดับวงศ์ 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ คุณนันทิยา บุญเตียง หัวหน้างานบริหารพยาบาลศาสตร์ และ คุณวาสนา แก่นเชียง

สา กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนา จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนา

งานด้าน งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ และงานคลัง และพัสดุ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ อุดม

พาณิชย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การทํางานพัฒนาอย่างมีความสุข นับเป็นการกิจกรรมเสริมพลัง

และให้แนวคิดในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาคนและงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ TQA 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สันฑพิทักษ์ 

คณะฯได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ TQA โครงการดังกล่าวได้รับ

เกียรติจาก ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “มา

ทําความรู้จัก TQA กันเถอะ” และมีการเสวนาในหัวข้อ “ฤาจะเป็นคําตอบในการนําคณะเทคนิคการแพทย์ไปสู่สถาบัน

ชั้นนําที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” ซึ่งการเสวนาครั้งนี้นําโดยผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาลและ รศ.พัชรี เจียรนัยกูร โดยรวม

บรรยากาศการจัดโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะเป็นอย่างดี 
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คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนา เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเองตามกรอบคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 คณะ ทํางานจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2552 ที่ได้รับ 

แต่งตั้งตามคําสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 72/2553 ได้ร่วมสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทําร่างรายงานประเมินตนเอง 

ณ ราชาวดีรีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น ซึ่งปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์สมัครเป็น 1 ใน 14 หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขอรับการตรวจ ประเมินตนเองตามกรอบคุณภาพ การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ

หรือ ECPE (Education Criteria for Performance Excellence)  โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันเขียนกรอบ

โครงร่างองค์กร และช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มย่อย ตามหมวดต่างๆ เพื่อกําหนดกรอบในการเขียนรายงาน  ทั้งนี้ 

คณะทํางานจะได้มีการนัดพบปะในกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีกําหนดการส่งรายงานให้กับสํานักประเมินและ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 15 มิถุนายน    และคณะมีกําหนดการถูกตรวจเยี่ยมประเมินในวันที่ 15 

กรกฎาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show and Share 2010 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ตัวแทนบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและกลุ่มภารกิจด้านบริหาร คณะ

เทคนิคการแพทย์ ได้นําผลงานในด้านต่างๆ ไปร่วมแสดงในงาน Show and Share 2010 จํานวน 3 เร่ือง คือ 

 กลยุทธ์แห่งความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 การสร้างโปรแกรมคํานวณผลการเรียนรายวิชาบังคับหลักคณะเทคนิคการแพทย์ 

 การออกแบบโปรแกรมภาระงานสอนของอาจารย์  
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ทีมบริหารและบุคลากรศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

    รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ นําทีมบริหาร

และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 60 คน 

ศึ ก ษ า ดู ง า น ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์

มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. 

โดย  ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้

การต้อนรับด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความ

อบอุ่นและเป็นกันเอง มีการจัดกลุ่มย่อยเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนโยบายใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 2 คณะ จากนั้น ช่วงบ่าย ออกเดินทางสู่โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อเข้า

สัมมนาประจําปี ในโครงการ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ระหว่างการสัมมนา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ

ร่วมกันกําหนดปัจจัยแห่งความผาสุกของบุคลากร การระดมสมองเพื่อจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตามกลุ่มงาน 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่งานวิจัยสถาบันและนําเสนอในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเวที Show and Share ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ในหัวข้อเรื่อง “โปรแกรมคํานวณเกรดรายวิชาบังคับหลักของสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ และ สาขาวิชากายภาพบําบัด” 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายตามโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ในหัวข้อเร่ือง “โปรแกรมคํานวณเกรดรายวิชาบังคับหลักของ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ สาขาวิชา

กายภาพบําบัด” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะ

เทคนิคการแพทย์ โดยมีคุณสมเจตน์ วงษ์ชัยพฤกษ์ ผู้จัดทําโปรแกรมเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.

เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.  อรุณลักษณ์ 

ลุลิตานนท์ รองศาสตราจารย์โชติชนะ วิไลลักขณา และบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย 
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การบรรยายครั้งนี้ ทางผู้บรรยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของการคิดค้นโปรแกรม แนะนําวิธีการใช้ อธิบาย

ประโยชน์จากการใช้โปรแกรม พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการนําโปรแกรมไปพัฒนาต่อไป 
 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน  

          คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิควิธีการจัดทําแบบมอบหมายงาน การรายงานผล

การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน” โดยมี คุณกิตติมา จันทรสม   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมา

เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของคณะสอดคล้องตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก.บ.ม ฉบับที่ 1/2553 

โดยเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 และ 30 

พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบรรยาย 4 ชัน้ 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การรายงานผลการประเมินรายวิชาออนไลน์” 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเร่ือง “การ

รายงานผลการประเมินรายวิชาออนไลน์” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม

สํานักงานคณบดี ชั้น 2  คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคุณสมเจตน์ วงษ์ชัยพฤกษ์ และคุณวิลาวรรณ สีคุณแสน เป็น

ผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ 

         การบรรยายดังกล่าว ทางผู้บรรยายได้นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการดึงข้อมูลผลการประเมิน การรายงานผลไปยังผู้

ที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษารับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมในการประเมินให้มากขึ้น พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมฟัง

การบรรยาย  
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บุคลากรสายสนับสนุนกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ของบุคลากรสายสนับสนุน

เนื่องจากปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ได้ติดต่อประสานงานและมีโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษากับ

ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเองทั้งในชีวิตประจําวัน และใน

การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันขึ้น โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์  ต่อวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความ

สนใจจากบุคลากรในคณะเป็นจํานวนมากจนต้องแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 จะเร่ิม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 

2552 และรุ่นที่ 2 เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ส่วนเวลาของการเรียนจะเป็นช่วง 12.00 -13.00 น.  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รุ่นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รุ่นที่ 2 
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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 

• The Institutes of Biochemistry, University of Muenster, Germany 

• London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 
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รายนามอาคันตุกะสังกัดต่างประเทศที่มาเยือน 

ชื่อ-สกุล ประเทศ/สถาบัน ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

Dr.Inhan Lee President of MiRcore, 

Michigan, USA 

18-22 December 

2009 
- AMS Visiting and 

special talk 

Prof. Jennefer M. Blackwell Cambridge Institute for 

Medical Research, United 

Kingdom 

15 February 2010 - AMS Visiting and 

special talk 

Prof.Akaike  Norio 

Dr.Min-Chul Shin 

Kumamoto Health Science 

University, Japan 

16-18 March 2010 - AMS Visiting and 

special talk 

Dr.Patrick Tan Genome Institute of 

Singapore, Singapore 

25 March 2010 - AMS Visiting and 

special talk 

Prof.Anavaj Sakuntabhai Pasteur Institute, France 8-10 April 2010 - AMS Visiting 

- Research Discussion 

and Manuscript 

preparation 

- Seminar  

Assistant Professor 

Dr.Ismail A.Abdul-Hassan 

Institute of Genetic 

Engineering and 

Biotechnology, University of 

Baghdad, Iraq 

19 April – 1 May 2010 - Visiting and discuss 

future academic 

collaboration 

 

Dr. Kunikazu Yamane 

Dr. Atsuko Horino 

National Institute of 

Infectious Diseases (NIID), 

Tokyo, Japan 

12-16 October 2010 - Research  

Prof.Dr.Tokiyoshi Sachio 

Prof.Dr.Ishihara yoshimitsu 

Kumamoto Health Science 

University, Japan 

25-27  October 2010 - Visiting  

- Discuss future 

academic collaboration 

- Special talk 

Dr.Cornelis L Harteveld The Reference 

Hemoglobinopathies 

Laboratory, Department of 

Human and Clinical 

Genetics, Leiden University 

Medical Center, The 

Netherlands 

23 November 2010 - Visiting  

- Research collaboration 

- Special talk 
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อาจารย์ไปต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล ประเทศ/สถาบัน ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ 

ผศ.พิศมัย มะลิลา 

อ.วรวรรณ คําฤาชา 

อ.อัครานี ทิมินกุล 

- Shuto Iko (Medical 

School in Tokyo) 

- Uekusagakuen 

University 

- Chiba Rehabilitation 

Centre 

- Ibaraki Prefectural 

niversity of Health 

Science 

24 กุมภาพันธ์ – 

4 มีนาคม 2553 

เยี่ยมชมและร่วม

แลกเปลี่ยนทางด้าน

วิชาการ 

รศ.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ - USA  17-21 เมษายน 2553 นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมี

มงคลชัย 
- London School of 

Hygiene and Tropical 

Medicine, United 

Kingdom 

5–23 กรกฎาคม 2553 ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวไทยไป

ต่างประเทศ (Thai Visiting 

Scholar) 

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ - Kumamoto Health 

Science University, 

Japan 

24-28 ตุลาคม 2553 อาจารย์รับเชิญ 

 

นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล ประเทศ/สถาบัน ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

น.ส.สุภาวดี  แยม้ศรี Leids University Medical 

Center  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

1 พฤศจิกายน 2552  –  

30 เมษายน 2553 

ร่วมทําวิจัยด้านธาลัสซี

เมีย 

น.ส.จิตรลัดดา แซ่เตียว 

(ทุนสนับสนุนจาก ศวป.) 

Tsukuba university 

Ibaraki, Japan 

12-14 พฤศจิกายน 2552 นําเสนอผลงานวิชาการ 

น.ส.ณิชาปวีณ ์ณัฏศิริกุล 

(ทุนสนับสนุนจาก ศวป.) 

Tsukuba university 

Ibaraki, Japan 

12-14 พฤศจิกายน 2552 นําเสนอผลงานวิชาการ 

น.ส.ชิดชไม  คิวเจริญวงษ์ National Institute of 

Infectious Diseases (NIID)  

เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน่ 

1 ตุลาคม 2552 –  

31 ธันวาคม 2552  

 

ศึกษาวิจัย 

น.ส.ดลพร  ริยะป่า   

 

National Institute of 

Infectious Diseases (NIID)  

เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน่ 

1 ตุลาคม 2552 –  

31 ธันวาคม 2552  

 

ศึกษาวิจัย 
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ชื่อ-สกุล ประเทศ/สถาบัน ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

น.ส.ดาราวรรณ  รินชัย  

นายสุรชาติ  พุทธิษา  

น.ส.ดวงจันทร์ สุวรรณแสน 

Vaccine 3rd Global Congress  

,ประเทศสิงคโปร์ 

 

4-6 ตุลาคม 2552 

 

เข้าร่วมงานประชุม 

นายประสงค์ แคน้ํา   

นายสุรชาติ  พุทธิษา   

 

TELETHON INSTITUTE FOR 

Child Health Research,

ประเทศออสเตรเลีย 

22 - 31 มีนาคม 2553  

 

ศึกษาวิจัย 

น.ส.รัชนี อานทอง 

นายจตุพล คุณวันดี 

Exchange students at Fujita 

Health University 

4-17 เมษายน 2553 Exchange students at 

Fujita Health University 

นายไชยเชษฐ์ นานอก นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

17-21 เมษายน 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.วิลาวัลย ์กันหาชน 

น.ส.ปภัสรา หาญมนตรี 

Exchange students at Fujita 

Health University 

18 เมษายน 2553 –  

1 พฤษภาคม 2553 

Exchange students at 

Fujita Health University 

นายพัฒนสิน อารีอุดมวงศ์ นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

นิวซีแลนด์ 

14-16 พฤษภาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

นายธวัชชัย สุวรรณโท นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

นิวซีแลนด์ 

14-16 พฤษภาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

นายอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

อิสราเอล 

10-13 ตุลาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.ลลิตภัทร เหง้าพรหมมิ

นทร์ 

นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

อิสราเอล 

10-13 ตุลาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.สานิตา สิงห์สนั่น 

 

นําเสนอผลงาน ณ ประเทศ

อิสราเอล 

10-13 ตุลาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.ดวงจันทร์ สุวรรณแสน นําเสนอผลงาน  

ณ เมืองลอนดอน สหราช

อาณาจักร 

5 – 25 กรกฏาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.ดาราวรรณ รินชัย นําเสนอผลงาน  

ณ เมืองลอนดอน สหราช

อาณาจักร 

5 – 25 กรกฏาคม 2553 นําเสนอผลงาน  

น.ส.โมลิน ว่องวัฒนากูล สถาบัน ELETIRA, 

International Centre for 

Theoretical Physics  

ประเทศอิตาลี่ 

25 ม.ิย. – 2 ก.ค. 53 ศึกษาวิจัยระยะสัน้  
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นักศึกษาต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล ประเทศ/สถาบัน ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1) Mr.Hazim Saadoon 

Jasim 

Genetic Engineer and 

Biotechnology Institute for 

post-graduate Studies, Iraq 

1 มิถุนายน 2552 –  

28 กุมภาพันธ์ 2553 

วิจัยร่วมกับคณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

2) Mrs.Intesar.J.Khadoom Genetic Engineer and 

Biotechnology Institute for 

post-graduate Studies, Iraq 

23 พฤศจิกายน 2552 – 

22 สิงหาคม 2553 

วิจัยร่วมกับคณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

3) Miss Farah Jabbar 

Hashim 

Department of 

Biotechnology, Baghdad 

Universitry, Iraq 

21 มกราคม 2553 – 20 

กรกฏาคม 2553 

วิจัยร่วมกับคณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

1) Ms. Panomphanh 

Mahaphonh 

2) Mr.Thongpanh 

Chanthalak 

University of Health 

Sciences, Lao  

31 พฤษภาคม 2553 - 

(หลักสูตร 2 ปี) 

(ศึกษาระดับปริญญาโท) 

สาขาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทุนโครงการ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

1) Mr.Yu Xing Haung School of Physical Education, 

Gannan Normal University, 

China 

31 พฤษภาคม 2553 – 

(หลักสูตร 3 ปี) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

1) Ms.Majida J. Darweesh 

2) Mr.Zaid Nsaif Abbas 

Al-Tameemi 

Genetic Engineer and 

Biotechnology Institute for 

post-graduate Studies, Iraq 

17 พฤษภาคม 2553 –  

31 สิงหาคม 2553  

วิจัยร่วมกับคณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

1) Mr.Salam Adil Ahmed Department of 

Biotechnology, Baghdad 

University,Baghdad, Iraq 

25 พฤษภาคม 2553 – 

24 มิถุนายน 2553 

วิจัยร่วมกับคณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ 

1) Mr.Tetsuya Matsura 

2) Miss Satomi Iwata 

Kumamoto Health Science 

University 

28 ตุลาคม 2553  –  

8 พฤศจิกายน 2553 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภายใต้ MOU 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าอบรม

ภายใต้โครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี วันที่ 3 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2553 

1) Ms.Somphonephet Chanthavong (Teacher) 

2) Ms.Paphatsone Saycocie(Teacher) 

3) Mr.Vilayphon Vongviengsavanh 

4) Mr.Bounsy Sybounhuang 

5) Mr.Bouasone Meuangchanh 

6) Mr.Boun Ouane Sanasith 

7) Mr.Phouthasak Thammavongsa 

8) Mr.Khambai Noilath 

9) Mr.Sengphet Vannaxay 

10) Mr.Sisay Keobouasay 

11) Mr.Sayfonh Phanmany 

12) Mr.Seng Phimpha 

13) Ms.Douangchai Phantilat 

14) Ms.Phonelavy Souvannasing 

15) Ms.Souphalack Keo Ounheuane 

16) Ms.Souvantha Katiyavong 

17) Ms.Sengdao Keophomma 

18) Ms.Thanh Phommasack 

19) Ms.Santhalak Louangnikone 

20) Ms.Kaysone Vongsypasom 

21) Ms.Phoumy Homsombath 

22) Ms.Bonsong Inthavong 

23) Ms.Somkhit Sourintha 

24) Mr.Chantho Kounlavong 

25) Mr.Boualy Sitoui 

26) Ms.Chanphang -Vongsavanthong 

Hue university, Vietnam  เข้าเรียนวิชาการนวดไทย กับ รศ.วิชัย อึงพินิชพงศ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรายวิชา

ประสบการณ์ระหว่างประเทศ 2010 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กรกฏาคม 2553 

1) Ms. Phạm Thị Long Phương 

2) Mr. Hồ Xuân Sang 

3) Ms. Lê Duy Mai Phương 

4) Ms. Hồ Thị Thu Thảo 

5) Ms. Nguyễn Thị Chân Phương 

6) Mr. Nguyễn Quốc Việt 

7) Mr. Vũ Văn Duy 

8) Ms. Hồ Thị Ly Ly 

9) Ms. Trần Thị Thanh Phương 

10) Ms. Ngô Thị Hồng Nhung 

11) Ms. Đoàn Lê Ái Trân 

12) Ms. Nguyễn Hoàng Linh Chi 

13) Ms. Trần Thị Thảo Hiền 

14) Ms. Bùi Thùy Linh 

Edith Cowan University, Australia  เข้าเรียนวิชาการนวดไทย กับ รศ.วิชัย อึงพินิชพงศ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

รายวิชาประสบการณ์ระหว่างประเทศ 2010 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

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

2) Mr.Douglas Onsongo Ogeto 

3) Miss Aleksandra Djordjevic 

4) Miss Yvonne Ritchie 

5) Miss Laura Joanne Monaghan 

6) Mr. Phillip James Plato 

7) Miss Melissa Susan Hastie 

8) Miss Chloe Fran Vallun-Kruger 

9) Miss Rebecca Anne Fortune 
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6.2) กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 คณะเทคนิคการแพทย์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ สู่สถาบันชื่อดัง SingHealth ของประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

วันที่ 25-29 กันยายน 2553 คณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไป

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบัน SingHealth ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย Prof.Bin 

Teh ซึ่งเป็น Group Director for Translatiand  Research และฟังการนําเสนอระบบการให้บริการรวมถึงการบริการงาน

ด้านสุขภาพของ SingHealth โดย Ms.May Yan Tan หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

การดูงานในส่วน บัณฑิตศึกษาและวิจัย ได้รับการต้อนรับ โดย Associate Prof.Patrick Tan จากสถาบัน 

Institute of Genome Sciences and Policy, Duke-NUS University มีตําแหน่งระดับสูงในหลายหน่วยงาน เช่น Genome 

Institute of Singapore และ Cancer Sciences Institute Singapore, National Cancer Center, Singapore ได้พาชม

ห้องปฏิบัติการวิจัย, เคร่ืองมือวิจัย, ห้องเรียนที่ปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Student Center 

ปัจจุบัน Prof.Patrick Tan และ Prof.Bin Teh มีความร่วมมือในด้านงานวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีกับคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและด้าน Infection disease กับกลุ่มเมลิออโดสิส บรรยากาศการหารือถึงความ

ร่วมมือทางวิชาการในอนาคตเป็นไปด้วยมิตรไมตรี โดยมีความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยน

และคาดว่าจะมีแผนการเยือนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ 
 

การเยี่ยมชมของผู้อํานวยการ JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) สาขากรุงเทพฯ 

   วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 15.30-16.30 น . 

Dr.Kou Ikejima ซึ่งเป็น director ของ Japan Society for 

the Promotion of Science สาขากรุงเทพฯ และคณะ

ได้มาเยี่ยมชมกิจการของคณะฯ โดยชมศักยภาพการ

วิจัยของคณะฯ ชมห้องวิจัยต่างๆ ได้แก่ ห้องวิจัย 1, 2 

และ 4 รวมทั้งห้องวิจัยกายภาพบําบัด และเยี่ยมชม

ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ

กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์นับเป็น 1 ใน 3 

คณะ ที่ทาง JSPS เข้าเยี่ยมชม โดยมีรองคณบดีและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย และนายเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า ให้

การต้อนรับ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิรัก 

   วันที่ 19 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2552  คณะฯได้ต้อนรับ 

Asst.Prof. Dr. Abdul Hussein Moyet M. Al Faisali จาก

สถาบัน Institute of Genetic Engineering and Biotechnology 

for Post Graduate Studies, University of Baghdad, 

Baghdad, ประเทศอิรัก 

 

 

 

คณาจารย์จาก Kumamoto Health Science University เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ 

   วันที่ 16-18 มีนาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ได้

ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน คือ Prof.Dr.Norio 

Akaike และDr.Min-chul Shin จาก Kumamoto Health 

Science University ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ Prof.Dr.Norio 

Akaike ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเร่ือง “Modulation of 

Muscle and CNS Activities by Botulinum toxin” และท่าน รศ.

ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ได้ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง “Thai 

massage and related research activities”  

 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) 

   รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,    

รศ .ดร . รุ้ งทิพย์  พันธุ เมธากุล   ผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ายวิ จัย 

บัณฑิตศึกษาและวิ เทศสัมพันธ์  และทีมงานผู้บริหาร

สาขาวิชากายภาพบําบัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น  (JICA) 3 ท่าน 

ในการมาพูด คุย เกี่ยว กับแนวทางความ ร่วมมือด้ าน

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ที่จะเดินทางมาทํางานด้าน Disabled 

Support or Aging ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม

คณบดีชัน้ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้การนวดแผนไทยแก่นักศึกษาชาวเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยเว้ 

   วันที่ 20 สิงหาคม 2553 คณะฯได้มีโอกาสส่งตัวแทน

คณะคือ รศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ทําการสอนการนวดแผนไทย

ให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยเว้ จํานวน 16 

คน ซึ่งนับว่าเป็นการสอนในรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2552 ซึ่ง
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เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาติและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

ตัวแทนจากสถาบัน Kumamoto Health Science University, Japan เข้าพบผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์  

    วันที่ 25-27 ตุลาคม 2553  Dr.Yoshimitsu Ishihara 

และDr.Tokiyoshi พร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ง

เดินทางมาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คือ 

Mr.Tatsuya Matsuura และ Miss Satomi Iwata จาก 

Kumamoto Health Science University ได้เดินทางเข้าพบ

ผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น 2 คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือเกี่ยวกับ

แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ความร่วมมือทางด้านวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบันในปี 2011  ในการนี้ Dr.Tokiyoshi ยัง

ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Hepatitis B Vaccine” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นอย่างมาก 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 

Kumamoto Health Science University เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นการเห็นพ้องและตก

ลงที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบัน Kumamoto Health 

Science University ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 Mr.Tetsuya Matsuura และ Miss Satomi Iwata นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบัน Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น ได้

นําเสนอผลการศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 8 

พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการนําเสนอและร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงอําลานักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้  

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้นําเสนอผลการดูงานวิจัย และเก็บ

ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมประเพณีไทย และมิตรภาพดีๆที่

ได้รับจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  โดยนักศึกษาทั้งสองเปิดเผยว่า กิจกรรม

แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ทําให้ได้ประโยชน์ ทั้งในด้านวิชาการและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่

กิจกรรมนี้ทําให้ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถเรียนได้จากในห้องเรียน จึงอยากจะให้ทั้งสองสถาบันจัด

กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป 
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ทั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Kumamoto Health Science 

University ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบําบัด ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง

ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรและการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  กิจเจริญ คณบดี คณะ

เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันให้แน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่ “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดชั้นนํา

ของภูมิภาคและอาเซียน” ต่อไป  

คณาจารย์สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์แลกเปลี่ยนดูงาน ณ ต่างประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2553 คณาจารย์สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์

แลกเปลี่ยนดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ  อ.วรวรรณ คําฤาชา  อ.อัครานี ทิมินกุล และ      

ผศ. พิศมัย มะลิลาได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและการพัฒนา

นักศึกษากับสถาบันต่างๆดังนี้ 1.Shuto Iko (medical school in Tokyo) 2.Uekusagakuen University 3.Chiba 

Rehabilitation Center 4.Ibaraki Prefectural University of Health Sciences ในการนี้มีการวางแผนการทําวิจัยร่วม การ

แลกเปลี่ยนฝึกอบรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯลฯ ในอนาคต นับเป็นส่วนสําคัญในการเตรียมบุคลากร

และนักศึกษาของคณะสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติต่อไป 
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7. การประชาสัมพันธ์และการขอดูงานจากหน่วยงานภายนอก 

อดีตนางงามจักรวาลเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ 

วันที่ 19 มกราคม 2553 คุณอาภัสรา หงสกุล อดีตนางงามจักรวาล และ มล. รุ่งคุณ กิติยากร ผู้บริหารของ

สถาบันความงาม อาภัสรา บิวตี้ สลิมมิ่ง สปา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

วันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ - เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะครู

และนักเรียนจากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.ดร.เกรียงไกร 

กิจเจริญ คณบดีกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์รวมทั้งข้อมูลการ

รับเข้าศึกษา ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มี รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 

เป็นผู้ให้ข้อมูล สาขาวิชากายภาพบําบัด มี ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้รับความสนใจ จากคณะครู

และนักเรียนเป็นอย่างดี  

ศูนย์วิชาการ T-REX ขอนแก่น นํานักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิชาการ T-REX ขอนแก่น ได้นํานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ประมาณ 200 คน เข้าเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ. 

นพมาศ เข็มทองหลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ

สาขาวิชากายภาพบําบัดให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัด 4 คณะเทคนิค

การแพทย์ โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้น้องๆให้ความสนใจหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาเป็นอย่างมาก 
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โครงการแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา 2553 

    คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ออกแนะแนวสัญจรร่วมกับ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-

25 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียน

กันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยมีนายมนัส 

จันทหารและนางสาวอริสรา ภูหาด เป็นตัวแทนของคณะฯ  

กิจกรรมมีจัดนิทรรศการ เล่นเกมตอบคําถาม และร่วม

เสวนาบนเวทีกลาง ในส่วนของคณะฯ ได้รับความสนใจจาก

นักเรียนเป็นอย่างมาก 

 

 

คณะวิทยาการจัดการเข้าดูงานระบบ e-office และ AMSBASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าดูงานระบบ e-office และ 

ฐานข้อมูลAMSBASE ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์  

 

โครงการแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา 2553 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ออกแนะแนวสัญจรร่วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรของคณะฯในเดือนกรกฎาคม 2553 จํานวน 2 คร้ังคือ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น มีจํานวนนักเรียนเข้าร่วม 

4,000 กว่าคน จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ชัยภูมิ มหาสารคาม 

กาฬสินธุ ์ อุดรธานี เป็นต้น   

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์โดยมีนายมนัส จันทหารและนางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน เป็นตัวแทนของคณะฯ กิจกรรมมี

การ จัดนิทรรศการ เล่นเกมส์ตอบคําถาม และแจกของที่ระลึก  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก  
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การแนะแนวสัญจรเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค

โดยตรง นั้นหมายถึงทางคณะฯมีโอกาสที่จะได้นักเรียนที่เก่งและมีคุณภาพมาเป็นนักศึกษา ถ้าการแนะแนวไม่เข้าถึง

จํานวนนักเรียนโดยตรงแล้วโอกาสที่จะได้นักเรียนเก่งๆและมีคุณภาพก็จะน้อยลง “ช้างเผือกมีให้เห็นเสมอ และพร้อม

มาอยูกั่บเรา ถ้าเราชี้ให้เขารู ้และเห็นโอกาสของชีวิต” 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด

ให้แก่อาจารย์แนะแนวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบําบัดให้แก่อาจารย์แนะแนวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 

กรกฎาคม 2553 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาทั้งสองสาขาแก่อาจารย์แนะแนว

เพื่อให้นําความรู้ดังกล่าวนํากลับไปแนะแนวนักเรียนในโรงเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในงานนี้มีทั้ง

การบรรยาย การดูงาน การชมนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดซึ่งได้รับความ

สนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี 

โครงการแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา 2553  (เดือนสิงหาคม  2553) 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ออกแนะแนวสัญจรร่วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในเดือนสิงหาคม 

2553  ระหว่างวันที่ 3 - 6  สิงหาคม 2553  ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนอํานาจเจริญ จังหวัด

อํานาจเจริญ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 
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8.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มาเยี่ยมชมคณะเทคนิค

การแพทย์  โดยนักเรียนที่มาเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จํานวน 30 คน ในโอกาสนี้ได้รับ

เกียรติจากคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์  รศ.ดร เกรียงไกร กิจเจริญ ในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “MCore201 การบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2” 

วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร 

“ MCore 201 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2” ประกอบด้วย ผู้บริหาร

สายสนับสนุนระดับหัวหน้างาน จํานวน 10 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี โดยมี

กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการนําแผนสู่การปฏิบัติ 

2) หลักและแนวทางการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ 

3) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยได้รับความร่วมมือจากคณบดีและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ในการ

บรรยายข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ให้กับคณะผู้เข้าอบรมฯ 
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สภาวิจัยแห่งชาติเยี่ยมชมงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2553 คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติได้มาติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล

ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เร่ือง “การผสมผสานความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแพทย์แผนปัจจุบัน (การ

ออกกําลังกายอย่างจําเพาะ) ในการดูแลวัยแรงงานสิ่งทอที่มีอาการปวดหลัง: กรณีศึกษาโรงงานแหอวน จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งคณะผู้วิจัยของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล  ร.ศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผศ.

พรรณี ปึงสุวรรณ และ ผศ.ภาณี ฤทธิ์มาก โดยมี รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ   

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในการกล่าวต้อนรับ และ

มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้มาตรวจเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และ 

รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล มาร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมด้วย 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วันที่ กิจกรรมทํานุบํารุง 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 โครงการสมุดบันทึกกิจกรรมสําหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 1 พ.ค.-ม.ิย.52  

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา ม.ิย.-ก.ย.52  

3 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์น้องใหม่-เช่ือมสายใยน้องพี่  7 ม.ิย.52  

4 โครงการพาน้องร้องเพลงประจําคณะ 10-26 ม.ิย.52  

5 โครงการวันไหว้ครูประจําปี 2552 18 ม.ิย.52  

6 โครงการรายงานตัวน้องใหม่ ประจําปี 2552 20 ม.ิย.52  

7 โครงการกีฬาน้องใหม่    5-11 ก.ค.52  

8 โครงการผูกสัมพันธ์น้องพี่บายศรีสู่ขวัญสานฝันสีน้ําเงิน 12 ก.ค.52  

9 โครงการวันสถาปนาคณะ 17 ก.ค.52  

10 โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย-์สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 8-9 ส.ค. 52  

11 โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง 12 ก.ย.52  

12 โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา ม.ข. สู่อินโดจีน   13-17 ต.ค.52  

13 โครงการสัมมนาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษากายภาพฯ ครั้งที ่19  17-18 ต.ค.52  

14 โครงการลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2552 2 พ.ย.52  

15 โครงการคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภาคปลาย ปี

ึ

4 พ.ย.52-10 ก.พ.  

16 โครงการสัมมนาวิชาชีพกายภาพบําบัดและเทคนคิการแพทย์ ครั้งที ่5 14-15 พ.ย.52  

17 โครงการค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 12-13 ธ.ค.52  

18 โครงการซุ้มถ่ายภาพและป้ายแสดงความยินดี 17-19 ธ.ค.52  

19 โครงการนัดพบบัณฑิต 19 ธ.ค.52  

20 โครงการซ่อมอุปกรณ์เครื่องดนตรี (ชุมนุมดนตรี) 4-15 ม.ค.53  

21 โครงการพาน้องถ่ายรูป (ชุมนุมถ่ายภาพ) 25 ม.ค.53  

22 โครงการทําบุญตักบาตรกับชุมนุมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 9 ม.ค.53  

23 โครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที ่21 24-30 ม.ค.53  

24 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที ่7 24 ม.ค.53  

25 โครงการกีฬาเทคนิค-เภสัชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 31 ม.ค.53  

26 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ 17, 19 ก.พ. 53  

27 โครงการมุทิตาจิตอาจารย์และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ 8-เม.ย.-53  

28 โครงการสัมมนากรรมการสโมสรนักศึกษากับฝ่ายพัฒนานักศึกษา 24-25 เม.ย.53  

29 โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2553 24 พ.ค.53  

30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2553 27 พ.ค. 53  

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 31 พ.ค.53  

ร้อยละของกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อกิจกรรมในการพัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 32.25% 



รายงานประจําป ี2553   66 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ที่ ช่ือ - สกุลผู้เขียน บทความ วารสารเล่มที่ 
 

วัน-เดือน-ปี 

ที่ตีพิมพ์ 
 

วัน เดือน ปี 

1 มณีรัตน ์ปิ่นศิร ิ การพัฒนา dendritic cells จาก

เซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์เพื่อ

ศึกษาภูมิคุม้กันต่อเชื้อเบอร์

โคลเดอเรีย สูป์โดมาลิไอ  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2552 

2 ณัฐนันท ์หงษ์ศรีจันทร ์ อํานาจในการจําแนกสายพันุ์

ด้วยเทคนิค polymerase chain 

reaction สําหรับ methicillin-

resistant Staphylococcus 

aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 1 (1 เสรมิ) 

- ม.ค. -เม.ย. 2552 

3 ปฏิมาพร เชาว์ปรชัญากุล Detection limit of incomplete 

bisulfite modification by 

CALPONIN-specific primers  

The 5th International 

Asian Conference on 

Cancer Screening 

(Poster present /Full 

paper) คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มข.  

10 ก.ย. 2551 

4 มณฑิรา สกุลเจีย การจําแนกการแสดงออกของ

จีนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่

ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อ

การรักษา  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2552 

5 สวิตา โสภาศร ี การประเมินการตรวจหา

เอนไซม์ metallo-beta-

lactamase โดยวิธฟีีโนไทป์ใน 

Pseudomonas aeruginosa ที่

แยกได้จากโรงพยาบาลศรี

นครินทร ์ 

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

20 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2551 

6 แพรชมพู แซ่ตัง การวินิจฉัยเชื้อโรค 

Haemophilus spp จากตัวอย่าง

ด้วยวิธีทดสอบชีวเคมี

เปรียบเทียบกับวิธีซีอาร ์ 

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 1 

- ม.ค. -เม.ย. 2553 

7 BOUALAY  NORCHALEUN การตรวจพบโคลนสําคัญของ 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus โดย

การสํารวจเชิงโมเลกุลใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.

ขอนแก่น  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 1 

- ม.ค. -เม.ย. 2553 
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ที่ ช่ือ - สกุลผู้เขียน บทความ วารสารเล่มที่ 
 

วัน-เดือน-ปี 

ที่ตีพิมพ์ 
 

วัน เดือน ปี 

8 นิสา เดชาราชกลุ ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของอะโปไลโป

โปรตีนอีจีนและภาวะไขมันใน

เลือดผิดปกติในคนไทย  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 2 

- พ.ค. - ต.ค. 2552 

9 สนทอง พรพันธ์นกุูล การตรวจสอบพาหะอัลฟาธา

ลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA deletion 

ในงานประจําวัน   

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

20 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2551 

10 รสริน การเพียร Accurate prenatal diagnosis 

of Hb Bart's hydrops fetalis in 

daily practice with a double 

check PCR system  

Acta Haematologica 882 - มี.ค. 2552 

11 ศรัญญู หรูปานวงษ ์ ประสทิธิภาพของการฝึกออก

กําลังกายด้วยตนเองเพื่อขจัด

ตะกอนเพื่อลดอาการเวียน

ศรีษะในผู้ป่วย Benign 

paroxysmal positional vertigo 

ที่ posterior semicircular canal  

สมาคมกายภาพบาํบัด

แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3  

5 ต.ค. 2552 

12 พิมลพรรณ ทวีการ การประเมินการทาํงานของ

ระบบ vestibulo-ocular reflex 

(VOR) ในผู้ป่วยพาร์คิมสัน  

วารสารกายภาพบาํบัด 

สมาคมกายภาพบาํบัด

แห่งประเทศไทย ป ี2553 

ฉบับที่ 1 ปีที่ 32 

- - 2553 

13 วรรณพร สําราญพัฒน ์ ผลทันทีของการฝกึฤาษีดัดตน

แต่ละท่าต่อความยืดหยุ่นของ

หลัง  

การประชุมเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 12  

12 ก.พ. 2552 

14 คุณาวุฒิ วรรณจักร ผลทันทีของการนวดแผนไทย

ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหูมิ

และการเคลื่อนไหวของมือใน

ผู้ป่วยโรคหนังแข็ง : การศึกษา

นําร่อง  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 1 

  ม.ค. - เม.ย. 2553 

15 พัฒนสิน อารีอุดมวงศ ์ ความน่เชื่อถือของการประเมิน

โดยใช้ surface 

electromyography ใน

กล้ามเนื้อ lumbar multifidus 

และกล้ามเนื้อ infernal obligue 

ขณะทําsub-maximal 

voluntary muscle contraction 

ในอาสาสมัครสุขภาพด ี 

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2552 
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ที่ ช่ือ - สกุลผู้เขียน บทความ วารสารเล่มที่ 
 

วัน-เดือน-ปี 

ที่ตีพิมพ์ 
 

วัน เดือน ปี 

16 ทัศวิญา พัดเกาะ A new conkal positive 

expiratory pressure device 

reduces dyspnea and 

dyramic hyperflation during 

exercise in patients with 

COPD  

การประชุมวิชาการ

กายภาพบําบัดแหง่ชาติ 

ครั้งที่ 1 (ORAL Full 

paper) 

28 เม.ย. 2552 

17 ธนากร ธนวัฒน ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นักศึกษากายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

21 ฉบับที่ 2 

- พ.ค. - ส.ค. 2552 

18 จิราภรณ ์วรรณปะเข ความสามารถทางกาย 

คุณภาพชีวิต อุบัตกิารณ์การ

เกิดภาวะแทรกซ้อนและการ

ล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

แบบสมบูรณ์ระยะเรื้อรังหลัง

ออกจากโรงพยาบาล  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 2 

- พ.ค. - ส.ค. 2553 

19 ทิวาพร ทวีวรรณกิจ การทรงตัว การลม้ และ

คุณภาพชีวิตในผูส้งูอายุที่

เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว

ร่างกายเป็นประจาํ  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2553 

20 ธวัชชัย สุวรรณโท ความน่าเชื่อถือของการวัด

องศาการเคลื่อนไหวของคอ

ในทางคลินิกสามวธิีใน

อาสาสมัครปกต ิ(การศึกษานํา

ร่อง)  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 2 

- พ.ค. - ส.ค. 2553 

21 วรรณิศา คุ้มบ้าน ผลของการฝึกลุกขึ้นยืนต่อ

ความสมดุลในขณะเคลื่อนไหว

ของเด็กสมองพิการ  

วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดั ปีที่ 

22 ฉบับที่ 3 

- ก.ย. - ธ.ค. 2553 

22 จุฑารัตน ์อดิเรกอุดมรัตน ์ ผลของการวิ่งไฟฟา้ระหว่าง 

novices และ experienced 

runners ต่อองศาการ

เคลื่อนไหวของหลงัในท่าก้ม

และท่าแอ่นหลัง  

KKU ResJ.(GS) ปทีี่ 9 

ฉบับที่ 4 

- ต.ค. - ธ.ค. 2552 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ข้อมูลผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 

ที่ ช่ือผู้เขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ 

วัน เดือน ปี 

1 ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ผลของการอบไอรอ้นต่อสมรรถภาพปอด

ในผู้ป่วยหอบหืดระดับน้อย  

จุฬาลงกรณ์เวชสาร  - ก.ย. ต.ค. 2552 

2 ลักขณา มาทอ Positive modnlation of cognitive and 

mood in the heathy elderly volunteer 

following the adminitration of centella 

asiatica.  

journal of 

Ethnophamacology  

  ธันวาคม 2552 

 

ข้อมูลผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ที่ ช่ือผู้เขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ 

วัน เดือน ปี 

3 ชลันดา กองมะเริง HLA-B*15 subtypes in Burmese 

population by sequence-based typing  

Tissue Antigens  - August 2009 

4 วราภรณ์ จันทร์ออ่น Cholangiocarcinomas associated with 

long-term inflammation express the 

activation-induced cytidine deaminase 

and germinal center-associated nuclear 

protein involved in immunoglobulin V-

region diversification  

Int J Oncol  August 2009 

5 พรทิพย์ ปิ่นละออ Cathepsin F Cysteine Protease of the 

Human Liver Fluke, Opisthorais viverrini  

PLOS Neglected Tropicae 

Diseases  

25 February 2009 

6 ภาวนา พนมเขต TBK1 does not play a role in the control 

of in vitro Burkholderia pseudomallei 

growth  

Transactions of the Royal 

Society of Tropical 

Medicine and Hygiene  

 January 2009 

7 สุรศักดิ์ แว่นรัมย ์ The use of viral load as a surrogate 

marker in predicting disease progression 

for patients with early invasive cervical 

cancer with integrated human 

papillomavirus type 16 

American Journal of 

Obstetrics & Gynecology  

 July 2009 

8 ประสงค์ แคน้าํ Genetic and epigenetic alterations of 

RIZI and the correlation to 

clinicopathological parameters in liver 

fluke-related cholangiocarcinoma  

Experimental and 

Therapeutic Medicine  

 March-

April 

2010 

9 รุ่งนภา ปานกล้า Genomic Transcriptional Profiling 

Identifies a candidate Blood Biomarker 

Signature for the Diagnosis of 

Septicemic Melioidosis  

Genome Biology  10 November 2009 
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ภาคผนวก 2 ด้านการวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ จํานวนผลงาน ร้อยละ 

ระดับนานาชาติ 37 56.06% 

ระดับชาติ 29 43.94% 

รวม 66 100.00% 
 

ตีพิมพ์-ระดับนานาชาติ 
ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

1 Chaopatchayakul P 

Jearanaikoon P 

Yuenyao P 

Limpaiboon T 

Aberrant DNA methylation of 

apoptotic signaling genes in 

patients responsive and 

nonresponsive to therapy for 

cervical carcinoma 

American Journal 

of Obstetrics and 

Gynecology 

281.e1

-e9 

202 3 Mar 2010 

2 Chotigawin R 

Sribenjalux P 

Supothina S 

Johns J 

Charerntanyarak L 

Chuaybamrong P P 

Airborne microorganism 

disinfection by photocatalytic 

HEPA Filter 

Environmental Asia (In 

Press) 

3 2 June 2010 

3 Jones CU 

Sangthong B 

Pachirat O 

An inspiratory load enhances 

the antihypertensive effects 

of home-based training with 

slow deep breathing : a 

randomized trial 

Journal of 

Physiotherapy 

179-

186 

56 3 Sep 2010 

4 Singh H 

Sattayasai J 

Lattmann P 

Boonprakob Y 

Lattmann E 

Antidepressant/anxiolytic and 

anti-nociceptive effects of 

novel 2-substituted 1,4-

benzodiazepine-2-ones  

Scientia 

Pharmaceutica  

155-

169 

78 2 Jan 2010 

5 Suwannasaen D 

Romphruk A 

Leelayuwat C 

Lertmemongkolch

ai G 

Bystander T cells in human 

immune responses to dengue 

antigens Journal: BMC 

Immunology 

BMC Immunology Inpress 2010  Sep 2010 
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ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

6 Siriratmanawong N 

Chansri W 

Singsanan S 

Fucharoen G 

Fucharoen S 

Complex Interaction of Hb E 

[β26(B8)Glu→Lys], Hb Korle 

-Bu [β73(E17)Asp→Asn] and 

a Deletional α-thalassemia-1 

in Pregnancy 

Hemoglobin 507-

514 

33 6 Nov-

Dec 

2009 

7 Teawtrakul N 

Sirijirachai C 

Chansung G 

Fucharoen G 

Compound heterozygous hb 

Tak/Hb e causes secondary 

erythrocytosis in a Thai family 

Hemoglobin 165-

168 

34 2 Jan 2010 

8 Padkao T 

Boonsawat W 

Jones CU 

Conical-PEP is safe, reduces 

lung hyperinflation and 

contributes to improved 

exercise endurance in 

patients with COPD : a 

randomised cross-over trial 

Journal of 

Physiotherapy 

33-39 56 1 Mar 2010 

9 Pinlaor S 

Yongvanit P 

Prakobwong S 

Kaewsamut B 

Khoontawad J 

Pinlaor P 

Hiraku Y 

Curcumin reduces oxidative 

and nitrative DNA damage 

through balancing of oxidant-

antioxidant status in hamsters 

infected with Opisthorchis 

viverrini. 

Molecular Nutrition 

& Food Research 

1316-

28 

53 10 Oct 2009 

10 Jitprasutwit S 

Thaewpia W 

Muangsombut V 

Lulitanond A 

Leelayuwat C 

Lertmemongkolch

ai G Korbsrisate S 

Effect of Acidic pH on the 

Invasion Efficiency and the 

Type III Secretion System of 

Burkholderia thailandensis. 

The Journal of 

Microbiology 

Inpress 48 Inpress June 2010 

11 Janyacharoen T 

Auvichayapat P 

Tsintzas K 

Macdonald I 

Leelayuwat N 

Effect of gender on fuel 

utilization during exercise at 

different intensities in 

untrained Thai individuals 

European journal of 

applied physiology 

645-

651 

107 6 Dec 2009 

12 Janyacharoen T 

Khongnaka T 

Duangpata J 

Krabattong S 

Maharan S 

Bunsawat W 

Effects of sauna on 

pulmonary function in mild 

intermittent asthma patients 

Chulalongkorn 

Medical Journal 

389-

96 

53 5 Oct 2009 
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ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

13 Thanasai J 

Limpaiboon T 

Jearanaikoon P 

Sripa B 

Pairojkul C 

Tantimavanich S 

Miwa M 

Effects of thymidine 

phosphorylase on tumor 

aggressiveness and 5-

Fluorouracil sensitivity in 

cholangiocarcinoma 

World Journal of 

Gastroenterol 

1631-

1638 

16 13 Apr 2010 

14 Chuaybamroong P 

Chotigawin R 

Supothina S 

Sribenjalux P 

Larpkiattaworn S 

Wu C. Y 

Efficacy of photocatalytic 

HEPA filter on microorganism 

removal 

Indoor Air 246-

254 

20 3 June 2010 

15 Amatachaya S 

Thaweewannakij T 

Adirek-udomrat J 

Siritaratiwat W 

Factors related to obstacle 

crossing in independent 

ambulatory spinal cord injury 

patients 

The journal of 

spinal cord 

medicine 

144-

149 

33 2 Apr 2010 

16 Solovieff N N 

Milton J 

Hartley S 

Sherva R 

Sebastiani P 

Dworkis D 

Klings E 

Farrer L 

Garrett M 

Ashley-Koch A 

Telen M 

Fucharoen S 

Fetal hemoglobin in sickle cell 

anemia: genome-wide 

association studies suggest a 

regulatory region in the 5’ 

olfactory receptor gene 

cluster 

Blood 1815-

1821 

115 9 Mar 2010 

17 Khaenam P 

Jearanaikoon P 

Pairojkul C 

Bhudhisawasdi V 

Limpaiboon T 

genetic and epigenetic 

alterations of RIZ1 and the 

correlation to 

clinicopathological parameters 

in liver fluke-related 

cholangiocarcinoma 

Experimental and 

Therapeutic 

Medicine 

385-

390 

1 2 Mar-

Apr 

2010 
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เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

18 Pankla R 

Buddhisa S 

Berry M 

Blankenship D 

Bancroft G 

Banchereau J 

Lertmemongkolch

ai G 

Chaussabel D 

Genomic transcriptional 

profiling identifies candidate 

diagnostic blood biomarker 

signatures for septicemic 

melioidosis 

Genome Biol R127.1

-22 

10 11 Nov 2009 

19 Singsanan S 

Karnpean R 

Fucharoen S 

Sanchaisuriya K 

Sae-Ung N 

Fucharoen G 

Hemoglobin Q-Thailand 

related disorders: Origin, 

molecular, hematological and 

diagnostic aspects 

Blood Cells, 

Molecules, and 

Diseases 

  2010 Inpress Jan-

Dec 

2010 

20 Romphruk A 

Romphruk A 

Kongmaroeng C 

Klumkrathok K 

Paupairoj C 

Leelayuwat C 

HLA class I and II alleles and 

haplotypes in ethnic 

Northeast Thais 

Tissue Antigens 701-11 75 6 June 2010 

21 Chaibunruang A 

Pornphannukool S 

Sae-Ung N 

Fucharoen G 

Sanchaisuriya K, 

Fucharoen S 

Improvement of a°- 

thalassemai screening using 

combined Osmotic fragility, 

Dichlorophenolindophenol and 

Hb H inclusion tests 

Clinical Laboratory 111-

117 

56 3-

เม.ย. 

Feb 2010 

22 Chaibunruang A 

Srivorakun H 

Fucharoen S 

Fucharoen G 

Sae-Ung N 

Sanchaisuriya K 

Interactions of hemoglobin 

Lepore (db hybrid 

hemoglobin) with various 

hemoglobinopathies: a 

molecular and hematological 

characteristics and differential 

diagnosis 

Blood Cells, 

Molecules, and 

Diseases 

140-

145 

44 3 Mar 2010 

23 Prakobwong S 

Yongvanit P 

Hiraku Y 

Sithithaworn P 

Pinlaor P 

Pinlaor S 

Involvement of MMP-9 in 

peribiliary fibrosis and 

cholangiocarcinogenesis via 

Rac1 dependent DNA 

damage in a hamster model. 

International 

Journal of Cancer 

Epub 

ahead 

of print 

2010 Inpress Feb 2010 



รายงานประจําป ี2553   74 
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พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

24 Rareongjai S 

Romphruk A 

Romphruk A 

Sakuntabhai A 

Leelayuwat C 

Linkage disequilibrium of 

polymorphic RAET1 genes in 

Thais 

Tissue Antigens 230-5 76 3 Sep 2010 

25 Laoprom N 

Sithithaworn P 

Sithithaworn J 

Wongkham S 

Laha T 

klinbunga S 

Webster J 

Andrews R 

Microsatellite loci in the 

carcinogenic liver fluke, 

Opisthorchis viverrini and 

their application as population 

genetic markers. 

Infect Genet Evol 146-

53 

10 1 Jan 2010 

26 Lulitanond A 

Chanawong A 

Sribenjalux P 

Wilailuckana C 

Kaewkes W 

Vorachit M 

Ito T 

Hiramatsu K 

Preliminary report of 

SCCmec-Types and 

antimicrobial susceptibilities of 

methicillin-resistant 

staphylococcus aureus 

isolates from a university 

hospital in Thailand 

Southeast Asian 

Journal of Tropical 

Medicine and 

Public Health 

920-

927 

41 4 July 2010 

27 Yamsri S 

Sanchaisuriya K 

Fucharoen G 

Sae-Ung N 

Ratanasiri T 

Fucharoen S 

Prevention of severe 

thalassemia in northeast 

Thailand: 16 years 

experience at a single 

university center 

Prenatal diagnosis 540-

546 

30 6 June 2010 

28 Laothong U 

Pinlaor P 

Hiraku Y 

Boonsiri P 

Prakobwong S 

Pinlaor S 

khoontawad j 

Protective effect of melatonin 

against Opisthorchis viverrini-

induced oxidative and 

nitrosative DNA damage and 

liver injury in hamsters 

Journal of Pineal 

Research 

271-

82 

49 7 July 2010 
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ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

29 Khoontawad J 

Wongkham C 

Hiraku Y 

Yongvanit P 

prakobwong S 

Boonmars T 

Pinlaor P 

Pinlaor S 

Proteomic identification of 

peroxiredoxin 6 for host 

defence against Opisthorchis 

viverrini infection. 

PARASITE 

IMMUNOLOGY 

314-

23 

5 32 May 2010 

30 Pinlaor S 

Prakobwong S 

Hiraku Y 

Pinlaor P 

Laothong U 

Yongvanit P 

Reduction of periductal 

fibrosis in liver fluke-infected 

hamsters after long-term 

curcumin treatment. 

European journal of 

pharmacology 

134-

41 

683 1-มี.ค. July 2010 

31 Romphruk A 

Paupairoj C 

Srichai S 

Chanta N 

Romphruk A 

Rh Phenotype Frequencies of 

Thai Blood Donors 

Vox Sanguinis 139 97 0 Nov 2009 

32 Prakobkaew N 

Singsanan S 

Fucharoen G 

Surapot S 

Fucharoen S 

Secondary Erythrocytosis 

Caused by Hemoglobin 

Tak/(db)0-Thalassemia 

Syndrome 

Acta 

Haematologica 

115-

119 

124 2 Aug 2010 

33 Buranruk O 

Grow S 

Ladawan S 

Makarawate P 

Suwanich T 

Leelayuwat N 

Thai Yoga as an appropriate 

alternative physical activity 

for older adults 

Journal of 

Complementary 

and Integrative 

Medicine 

Article 

7 

7 1 Mar 2010 

34 Panomai N, 

Sanchaisuriya K 

Yamsri S 

Sanchaisuriya P 

Fucharoen G 

Fucharoen S 

Schelp F 

Thalassemia and iron 

deficiency in a group of 

northeast Thai school 

children: relationship to the 

occurrence of anemia 

European Journal of 

Pediatrics 

010-

1218-

3 

10 1007 Feb 2010 
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ปทีี ่ เล่มที ่ ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

35 Nualnetr N 

Srisoparb W 

Eungpinichpong 

W 

The application of community 

neurorehabilitation using a 

family-centred approach to 

persons with disability: a case 

study in stroke survivors 

Asia Pacific 

Disability 

Rehabilitation 

Journal 

71-79 21 1 Jan-

June 

2010 

36 Subimerb C 

Pinlaor S 

Khuntikeo N 

Leelayuwat C 

Morris A 

McGrath M 

 Wongkham S 

Tissue invasive macrophage 

density is correlated with 

prognosis in 

cholangiocarcinoma 

Molecular Medicine 

Reports 

597-

605 

3 4 July-

Aug 

2010 

37 Sriraksa R 

Chaopatchayakul P 

Jearanaikoon P 

Leelayuwat C 

Limpaiboon T 

Verification of complete 

bisulfite modification using 

Calponin-specific primer sets 

Clin Biochem 528-

530 

43 4-พ.ค. Mar 2010 

 

 

 

ตีพิมพ์-ระดับชาติ 
ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

1 เฉลียว โยนิจ 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

ธวัชชัย ใจคาํวัง 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

การคัดกรองโรคฮโีมโกลบิน

เอช และโรคบีตาธาลัสซีเมีย 

ด้วยการย้อมฮีโมโกลบินเอช

อินคลูชันและฮีโมโกลบินเอฟ

เซลล ์ทีโ่รงพยาบาลสมเด็จ

พระญาณสังวร จงัหวัด

เชียงราย 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

118-

129 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

2 มณฑิรา สกุลเจีย 

พัชรี เจียรนัยกูร 

พิสมัย ยืนยาว 

อินทิรา ทัศคร 

เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 

การจําแนกการแสดงออก

ของจีนในผู้ป่วยมะเร็งปาก

มดลูกที่ตอบสนองต่อการ

รักษา 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

พ.ค.-

16 

22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 
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ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

3 ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

รัชศักดิ์ พลับพลึง 

อศิรวรรณ ศิริพุฒ 

อเนก จัดด ี

ดวงเดือน ธรรมนารถสกุล 

วันรัก คําภาศร ี

จุฑารัตน์ พลภักด ี

วิไลลักษณ ์ศรีธัญรัตน ์

สุวาร ีชุมภูธิมา 

จุรีรัตน์ ดาดวง 

ลิ่มทอง พรหมดี 

การตรวจ Alpha-fetoprotein 

ด้วยชุดทดสอบสําเร็จรูป : ดี

จริงหรือ? 

วารสารเทคนิค

การแพทย ์

2930-

2937 

37 3 ธ.ค. 2552 

4 บัวลาย หน่อเจริญ 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

ณัฐนันท์ หงส์ศรีจนัทร ์

วัลลภ แก้วเกษ 

โชคชัย วิลาชัย 

อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 

อรุณวดี ชนะวงศ์ 

ประกาย พิทักษ ์

จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน 

สายสมร พลดงนอก 

การตรวจพบโคลนสําคัญ

ของ methicillin-resistant 

Staphylococus aureus โดย

การสํารวจเชิงโมเลกุลใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

จังหวัดขอนแก่น 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

26-36 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

5 วิศันสนีย์ แถวเพีย 

ชลธิดา สุภาพรม 

วัฒนชัย สุแสงรัตน์ 

ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ

ของเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสปู์

โดมาริไอในตัวอยา่งเลือด

ผู้ป่วยซึ่งมีอาการติดเชื้อ

แบคทีเรียในกระแสเลือดด้วย

วิธ ีconventional PCR และ 

real-time PCR 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

51-62 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

6 แพรชมพู แซ่ตัง 

อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

อรุณวดี ชนะวงศ์ 

พพัิฒน์ ศรีเบญจลักษณ ์

อัญชล ีเจนวรรธนะ 

การตรวจวินิจฉัยเชือ้ 

Haemophilus spp. จาก

ตัวอย่างส่งตรวจดว้ยวิธี

ทดสอบชีวเคมีเปรยีบเทียบ

กับวิธีพีซีอาร ์

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

17-25 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

7 กุลนภา ฟู่เจริญ 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ดวงฤดี จังตระกูล 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

ยศสมบัติ จังตระกลู 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

การทดสอบความชํานาญ

การ การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพือ่การ

วินิจฉัยธาลสัซีเมียและ

ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อย

ในประเทศไทย 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

234-

245 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

8 สุกัลยา อมตฉายา 

เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ 

วัณทนา ศิริธราธิวัตร 

การทรงตัว การลม้ และ

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุที่

ออกกําลังกายและไม่ออก

กําลังกายเป็นประจํา : 

Balance, fall and quality of 

life of regular and non-

regular exercise elderly 

ศรีนครินทรเ์วชสาร 103-

108 

25 2 เม.ย.-

มิ.ย. 

2553 

9 น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

จันทิมาภรณ์ ศรเีรือง 

รัตนา บุญมาศ 

อารดา ไชยมูล 

ศิริมา บุญญรัตน ์

การประเมินความเสี่ยงต่อ

การหกล้มของผูสู้งอายุใน

ชุมชนด้วยแบบประเมิน 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

179-

187 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

10 น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

ศิวพร พิมพ์พิทักษ์ 

การประยุกต์แนวคิดการ

จัดบริการกายภาพบําบัดโดย

มีผูร้ับบริการเป็นศนูย์กลางสู่

งานกายภาพบําบดัชุมชน : 

The application of a 

physical therapy service 

with client-centered 

approach to community 

physical therapy 

วารสาร

กายภาพบําบัด 

73-80 32 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

11 กุลนภา ฟู่เจริญ การแปลผลการตรวจ

วิเคราะห์ฮีโมโกลบินเพื่อการ

วินิจฉัยธาลสัซีเมียที่พบบ่อย

ในประเทศไทย 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

212-

225 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 

12 มณีรัตน์ ปิ่นศิร ิ

ดาราวรรณ รินชัย 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

การพัฒนา Dendritic cells 

จากเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์

เพื่อศึกษาภูมิคุม้กันต่อเชื้อ

เบอร์โคลเดอเรีย สูป์โดมาลิ

ไอ 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

226-

233 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 

13 จุฑารัตน์ พลภักด ี

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

อัญฑิตา ตรีภพ 

จักรพันธ์ วันด ี

กุลนภา ฟู่เจริญ 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

การพัฒนาระบบการควบคุม

คุณภาพภายในและการ

ทดสอบความชํานาญ การ

ตรวจคัดกรองธาลสัซีเมีย 

โรงพยาบาลลาํปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย ์

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

130-

138 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

14 สิรินาฏ เมธาราธปิ 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

อุไรวรรณ ชัชวาลย์ 

การศึกษานําร่องผลทันทีของ

การนวดหน้าแบบประยุกต์

ต่อการเปลี่ยนแปลงการ

ไหลเวียนโลหิตอณุหภูมิ และ

ความยืดหยุ่นของผิวหนังของ

บริเวณใบหน้า 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

63-70 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

15 พัฒนสิน อารีอุดมวงศ ์

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 

นฤมล ลีลายุวัฒน ์

ความน่าเชื่อถือของการ

ประเมินโดยใช้ surface 

electromyography ใน

กล้ามเนื้อ lumbar multifidus 

และกล้ามเนื้อ internal 

oblique ขณะทํา sub-

maximal voluntary muscle 

contraction ในอาสาสมัคร

สุขภาพด ี

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

277-

286 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 

16 ธวัชชัย สุวรรณโท 

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 

ยอดชาย บุญประกอบ 

สุภาภรณ์ ผดุงกจิ 

ความน่าเชื่อถือของการวัด

องศาการเคลื่อนไหวของคอ

ในทางคลินิกสามวธิีใน

อาสาสมัครปกติ : การศึกษา

นําร่อง 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

160-

178 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

17 อัครานี ทิมินกุล 

ทาเคโนริ โอโมร ิ

สาวิตรี วันเพ็ญ 

ยูกิ ยามาดะ 

ฮิเดอากิ โซยะ 

ความสัมพันธ์ของคลื่นสมอง

ความถี่สูงกับปริมาณเลือด

ที่มาเลี้ยงสมองขณะออก

กําลังกาย : การศกึษาโดยใช้

เนียร์อินฟาเรดสเปกโทรสโก

ปีและเครื่องมือวัดคลื่นสมอง 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

82-91 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

18 ยุพรัตน์ หลิมมงคล 

พพัิฒน์ ศรีเบญจลักษณ ์ 

ภารดี ช่วยบํารุง 

ความสามารถของเครื่อง

ฟอกอากาศชนิดอิเลคโทรนิ

คฟิลเตอร์ในการกําจัด

จุลินทรียใ์นอากาศ 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

246-

256 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 

19 จิราภรณ์ วรรณปะเข 

สุกัลยา อมตฉายา 

วัณทนา ศิริธราธิวัตร 

ปรีดา อารยาวิชานนท ์

ภัทรา วัฒนพันธุ ์

ความสามารถทางกาย 

คุณภาพชีวิต อุบตักิารณ์การ

เกิดภาวะแทรกซ้อนและการ

ล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสัน

หลังแบบสมบูรณร์ะยะเรื้อรัง

หลังออกจากโรงพยาบาล 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

188-

195 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

20 ธวัชชัย สุวรรณโท 

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 

ยอดชาย บุญประกอบ 

สุภาภรณ์ ผดุงกจิ 

ปรีดา อารยาวิชานนท ์

เปรียบเทียบผลทันทีระหว่าง

การทํา single manipulation 

กับ single mobilization ที่

บริเวณกระดูกสันหลังระดบั

อกในผู้ป่วยที่มีอาการปวด

คอเรื้อรัง 

วารสาร

กายภาพบําบัด 

62-72 32 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

21 ชูรัตน์ เพ่งพินิจ 

นิรันดร มณีกานนท์ 

ประนอม คุณพระมา 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ผลการดําเนินงานค้นหาคู่

เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็น

โรคธาลัสซีเมียชนดิรุนแรง 

โรงพยาบาลพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

149-

159 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

22 จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน ์

รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 

สุภาภรณ์ ผดุงกจิ  

สาวิตรี วันเพ็ญ 

วัณทนา ศิริธราธิวัตร 

ผลของการวิ่งบนลูว่ิ่งไฟฟ้า

ระหว่าง novices และ 

experienced runners ต่อ

องศาการเคลื่อนไหวของหลัง

ในท่าก้มและท่าแอน่หลัง : 

Effects of Treadmill Running 

Between Novices and 

Experienced Runners on 

Total Range of Lumbar 

Flexion and Lumbar 

Extension 

วารสารวิจัย มข. 

(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

41 9 4 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 

23 กฤษฎา สิงหะ 

ศิรินทรา ไชยทองยศ 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

ผลของสารกันเลือดแข็งเฮปา

รินต่อการตรวจวิเคราะห์

ยีนธาลสัซีเมียโดยวิธีพีซีอาร ์

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

45-50 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

24 คุณาวุฒิ วรรณจักร 

ยอดชาย บุญประกอบ 

รัตนวดี ณ นคร 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

ผลทันทีของการนวดแผนไทย

ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

และการเคลื่อนไหวของมือใน

ผู้ป่วยโรคหนังแข็ง : 

การศึกษานําร่อง 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

92-

102 

22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

25 คุณาวุฒิ วรรณจักร 

ยอดชาย บุญประกอบ 

รัตนวดี ณ นคร 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

ผลทันทีและผลระยะสั้นของ

การนวดไทยต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ

การเคลื่อนไหวของมือใน

ผู้ป่วยโรคหนังแข็ง 

วารสาร

กายภาพบําบัด 

81-89 32 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

26 ธนากร ธนวัฒน ์

น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ของนักศึกษากายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

268-

276 

21 3 ต.ค.-

ธ.ค. 

2552 



รายงานประจําป ี2553   81 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หน้าที่

พิมพ์ 

ปทีี ่ เล่ม

ที่ 

ฉบับ

เดือน 

ปทีี่

พิมพ์ 

27 สุพรรณ ฟู่เจริญ วารสารเทคนิคการแพทย์

และกายภาพบําบดับนเวป็ 

Health Science Journals in 

Thailand 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

1 22 1 ม.ค.-

เม.ย. 

2553 

28 อุมาวด ีเหลาทอง 

จรินยา ขุนทะวาด 

พัชร ีบุญศิร ิ

พรทิพย์ ป่ินลออ 

สมชาย ปิ่นละออ 

วิธีการให้เมลาโทนินที่

เหมาะสมในการลดการ

อักเสบและภาวะออกซิเดทีฟ

และไนเตรทีฟสเตส ในหนู

แฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้

ตับ (Opisthorchis viverrini) 

วารสารวิจัย มข. 

(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

49-54 10 1 ม.ค.-

มี.ค. 

2553 

29 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อย

ในคนไทยและการตรวจ

วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

วารสารเทคนิค

การแพทย์และ

กายภาพบําบัด 

103-

117 

22 2 พ.ค.-

ส.ค. 

2553 

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนเงนิทุน 

ปีงบประมาณ ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

2551 5,831,442 9,674,490 15,505,932 

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

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

หมายเหตุ : ทุนภายนอกอ้างอิงจากฐานข้อมูล http://ora.kku.ac.th/res_kku 

ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ที่ หมวดทุน ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 เงินรายได ้ ศิริพร ภัทรกิจกําจร การตรวจวัดระดับ cystatin C ของผู้ป่วย

เบาหวานที่มีโปรตนีในปสัสาวะเพื่อ

ทํานายความผดิปกติของไต 

100,000 

2 เงินรายได ้ ฐิติมา ศรีลุนช่าง การตรวจหาเชื้อ Gardnerella vaginalis 

และ Atopobium vaginae ซึ่งเป็น

แบคทีเรียที่สัมพันธก์ับโรคช่องคลอด

อักเสบชนิดไม่จําเพาะในหญิงตั้งครรภ์ชาว

ไทย โดยวิธ ีpolymerase chain reaction 

100,000 

3 เงินรายได ้ อําพร ไตรภัทร 

ไพศาล มงคลวงศโ์รจน ์

วรวรรณ ชุมเปีย 

การประเมินคุณภาพภายนอก การ

ทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด 

30,000 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ หมวดทุน ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

4 เงินรายได ้ สุกัลยา อมตฉายา 

พรรณี ปึงสุวรรณ 

วัณทนา ศิรธิราธิวตัร 

ลักขณา มาทอ 

พิศมัย มะลิลา 

วรวรรณ คําฤาชา 

การพัฒนาความสามารถทาง

กายภาพบําบัดและคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุและผู้ที่มคีวามบกพร่องด้านการ

เคลื่อนไหว 

200,000 

5 เงินรายได ้ อรวรรณ บุราณรักษ์ การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายแบบ

ผสมผสานระหว่างชี่กงและฤๅษีดดัตน 

100,000 

6 เงินรายได ้ อําพร ไตรภัทร 

อรุณ ีเจตศรีสภุาพ 

การแสดงออกของยีนเฮ็บซิดินจากเมด็

เลือดขาวของผู้ป่วยธาลสัซีเมีย 

100,000 

7 เงินรายได ้ ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ 

อําพร ไตรภทัร 

วรวรรณ ชุมเปีย 

ความคงตัวของพลาสมาที่เตรียมโดย

วิธีการระเหดิแห้งเพื่อใช้ในการควบคมุ

คุณภาพภายนอกด้านการแข็งตัวของ

เลือด 

50,000 

8 เงินรายได ้ ลักขณา มาทอ 

สุกัลยา อมตฉายา 

วัณทนา ศิรธิราธิวตัร 

ความสามารถด้านการทรงตัวและการ

เดินในผูสู้งอายทุี่เคลื่อนไหวและไม่

เคลื่อนไหวเป็นประจํา 

50,000 

9 เงินรายได ้ สุกัลยา อมตฉายา 

ลักขณา มาทอ 

พรรณี ปึงสุวรรณ 

วัณทนา ศิรธิราธิวตัร 

ความสามารถทางกายและคุณภาพชวีิต

ของผูสู้งอายุไทย 

15,000 

10 เงินรายได ้ วัณทนา ศิริธราธิวัตร โปรแกรมกระตุน้พัฒนาการแบบองค์รวม

สําหรับเด็กสมองพิการ 

30,000 

11 เงินรายได ้ อัครานี ทิมินกุล ผลของการนวดไทยต่อการเปลีย่นแปลง

ทางอารมณ์และการแสดงออกทางดา้น

พุทธิพิสัยเมื่อวัดด้วยการทดสอบสทรูป๊ 

100,000 

12 เงินรายได ้ พรรณี ปึงสุวรรณ 

วัณทนา ศิรธิราธิวตัร 

สุกัลยา อมตฉายา 

ผลของการฝึกความทนทานและความ

แข็งแรงต่อสมรรถภาพทางกายในเดก็และ

วัยรุ่นสมองพิการ 

50,000 

13 เงินรายได ้ สุภาภรณ์ ผดุงกจิ ผลของการออกกําลังของกล้ามเนื้อคอ

และไหล่แบบยืด แบบเคลื่อนไหว และ

แบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือชนิด

ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในนักศึกษาที่มี

อาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจง 

100,000 

14 เงินรายได ้ อนุชา นิลประพันธ์ ผลงานการพัฒนาการบริหารงานวัสดุ-

ครุภัณฑ ์เครื่องมือ อุปกรณ์ทาง

กายภาพบําบัด โดยระบบสารสนเทศ 

20,000 

15 เงินรายได ้ กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

สิริวรา ศิรดิํารงวฒันา 

ทุนโครงการมหาวทิยาลัยวิจยัแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(สิริวรา ศิรดิํารงวฒันา) 

150,000 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ หมวดทุน ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ 

16 เงินรายได ้ พัชรี  เจียรนัยกูร 

ณิชาปวีณ ์ ณัฎฐศิริกุล 

ทุนโครงการมหาวทิยาลัยวิจยัแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(ณิชาปวีณ ์ ณัฎฐ์ศิริกุล) 

150,000 

17 เงินรายได ้ ณัฐยา  แซ่อึ้ง 

วราภรณ์  ชยัโชต ิ

ทุนโครงการมหาวทิยาลัยวิจยัแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วราภรณ์  ชยัโชติ) 

150,000 

18 แผ่นดิน พัชรี เจียรนัยกูร 

เต็มดวง ลิ้มไพบลูย์ 

ชาญวิทย์ ลลีายุวฒัน์ 

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ ์

บรรจบ ศรภีา 

การตรวจหาการแสดงออกของไอโซ

ฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ใน

มะเร็งท่อน้ําดีชนิด intrahepatic 

225,000 

19 แผ่นดิน อรุณวดี ชนะวงศ์ 

อรุณลักษณ์ ลลุิตานนท ์

โชติชนะ วไิลลักขณา 

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ์ 

การศึกษาปริมาณของเชื้อ 

Bifidobacterium spp. ในอุจจาระของ

อาสาสมัครหลังจากบริโภคแก่นตะวนั 

225,000 

20 แผ่นดิน ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

โสพิศ วงศ์คํา 

ชัยศิร ิวงศ์คํา 

เต็มดวง ลิ้มไพบลูย์ 

แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซรีัมเพื่อ

การพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ําด ี

250,000 

21 แผ่นดิน นงนุช เศรษฐเสถียร 

นาถธิดา วีระปรียากูร 

ชาตรี เศรษฐเสถียร 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

สุชาติ ศิรใิจชิงกุล 

ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดบัของ

สารต่างๆในเลือดของอาสาสมัคร 

225,000 

22 แผ่นดิน นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒัน์ 

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

ยุพา คู่คงวิริยพันธุ ์

ชาตรี เศรษฐเสถียร 

ไพศาล มงคลวงศโ์รจน ์

ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดทีส่ัมพันธ์

กับการทํางานผิดปกติของเซลล์เอนโดที

เลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดหัวใจ 

225,000 

23 แผ่นดิน เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

ปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒัน์ 

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

ชาตรี เศรษฐเสถียร 

ยุพา คู่คงวิริยพันธุ ์

ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและอะ

โปไลโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหัวใจ 

225,000 

รวมทุนภายใน 2,870,000 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ให้ทุน 

1 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ

วินิจฉัยเพื่อการควบคุมและป้องกัน

โรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย 

2,500,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

3 ไมตรี ปะการะสังข์ 

สรายุทธ หยงสทิธิ์ 

การติดเชื้อในกระแสเลือดและการตรวจหา

แอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื้อ Human 

bocavirus ในคนไขเ้ด็กที่ติดเชือ้ในระบบ

ทางเดินหายใจส่วนล่าง 

240,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

4 พรรณี ปึงสุวรรณ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการ

สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่องธาราบําบดัสาํหรับนักศีกษา

กายภาพบําบัด ชั้นปีที่ 3 

20,000 สํานักนวัตกรรมการเรียน

การสอน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

พรรณี ปึงสุวรรณ 

ภาณ ีฤทธิ์มาก 

อรุณ จิรวัฒน์กุล 

การผสมผสานความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการแพทย์แผนปัจจุบัน(การออกกําลัง

กายอย่างจําเพาะ)การดูแลวัยแรงงานสิ่งทอ

ที่มีอาการปวดหลงั : กรณีศึกษาในโรงงาน

แหอวน จังหวัดขอนแก่น 

210,000 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

6 จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 

ลิ่มทอง พรหมดี 

จินดารัตน์ ตระกูลทอง 

การพัฒนาชุดตรวจกรองสารโคตินนิจาก

ปัสสาวะเพื่อนําไปใช้ในเชิงพานิชย์ 

300,000 สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ

7 ราตรี ทวิชากรตระกูล 

วิฑูรย ์ประสงค์วฒันา 

วิศิษฎ์ ทองบุญเกดิ 

พจน์ ศรีบุญลือ 

เสกสิทธิ์ สังคีร ี

พิสมัย สายสดุ 

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ์ 

ความชุกเลี้ยงของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคใน

ระบบทางเดนิปัสสาวะ รูปแบบความไวของ

ยาปฏิชีวนะ และการสร้างไบโอฟลิ์มของ

แบคทีเรียที่แยกไดจ้ากปัสสาวะและก้อนนิ่ว

ของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีการติดเช้ือในระบบ

ทางเดินปัสสาวะ  

240,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัยและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ เครือข่ายเชิงกลยทุธ ์เพื่อการผลิตและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ของ 

นางสาว นภิาพร เงินยวง 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

9 จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 

ยอดหทัย ทองศร ี

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  

(คปก. รุ่นที่ 11) สําหรับ ยอดหทัย ทองศรี 

518,333 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

10 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

ธเนตร ประจันตะเสน 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. 

รุ่นที่ 11) สําหรับนายธเนตร ประจนัตะเสน  

206,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

11 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.) สําหรับนายอัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) 

12 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 

นพพร สวัสดิ์จุย้ 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 

10(นพพร สวัสดิ์จุย้) 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ให้ทุน 

13 ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ 

วิภาพร วงศ์เฟียง 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(วิภาพร วงค์เฟียง) 

206,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

14 ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) 

รุ่นที่ 10 (สําหรับ นายนวพล ขันแก้ว) 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.) 

15 สุพรรณ ฟู่เจริญ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) 

สําหรับ น.ส.หทัยชนก ศรีวรกุล 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

16 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

สาวสุภาวดี แย้มศร ี

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นางสาวสภุาวดี แย้มศร ี

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

17 พัชรี เจียรนัยกูร ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ของ 

นางสาว จิราพร จรอนันต ์

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

19 ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก 

ของนางสาวมยุรฉัตร แก้วมณี 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

20 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

นัฐพล ประกอบแก้ว 

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10  

(นัฐพล ประกอบแก้ว) 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

21 ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

พีรภัทร ภักตะภา 

อรรถพร ศรชัย 

มนทิรา จะนันท ์

เต็มดวง ลิ้มไพบลูย์ 

ลิ่มทอง พรหมดี 

ชัยศิร ิวงศ์คํา 

โสพิศ วงศ์คํา 

นฤมล เผ่านักรบ 

แบบแผนฟอสโฟโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยง

มะเร็งท่อน้ําด ี

240,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

22 วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

อุไรวรรณ ชัชวาลย ์

ผลของการใช้ไฟฟา้สถิตย์แรงดนัสูงต่อการ

ไหลเวียนเลือดและอาการปวดกลา้มเนื้อใน

คนปกติที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย 

928,000 บริษัทนิฮอน เซลฟ์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด 

23 พรทิพย์ ป่ินลออ 

สมชาย ปิ่นลออ 

พวงรัตน์ ยงวณิชย ์

ผลของไฟโบรซีสในโรคพยาธิใบไม้ตบัหลัง

การรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลตอ่การเกิด

โรคมะเร็งท่อน้ําดีในสัตว์ทดลอง  

240,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัยและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 

ยอดหทัย ทองศร ี

สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ยอดหทัย ทองศรี) 

230,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

25 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย Blood transcriptional Biomarker profiles for 

category B phatogens 

2,896,896 National Institute's of 

Health/NIAID  
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ให้ทุน 

26 จุรีรัตน์ ดาดวง 

เต็มดวง ลิ้มไพบลูย์ 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

นิชาดา เจยีรนัยกรู 

การใช้เทคนิคฟูเรยีร์ทรานฟอร์มอินฟราเรด

ไมโครสเปกโตรสโกปีเพื่อตรวจจําแนก

เซลล์มะเร็งปากมดลูกจากผู้ป่วยที่

ตอบสนองการรักษาและผูป้ว่ยที่เกิดการ

กลับเป็นซ้ําหลังการรักษา 

353,694 สถาบันวิจัยแสงซนิโครต

รอน(องค์การมหาชน) 

27 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

ดวงจันทร์ สุวรรณแสน 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.)รุน่ 11 สําหรับนางสาวดวงจันทร์ 

สุวรรณแสน 

518,333 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

28 กาญจนา เลอศมีมงคลชัย 

ชิดชไม คิวเจริญวงษ ์

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) 

สําหรับ น.ส.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

29 กาญจนา เลิศมีมงคลขัย 

ดลพร ริยะป่า 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของดล

พร ริยะป่า 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

30 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัต ิ

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นางสาวจารุวรรณ ไตรทิพยส์มบัต ิ

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

31 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

พัชราภรณ์ ทิพยวฒัน์ 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน ์

365,000 สํานักงานคณะกรรฒการ

การอุดมศึกษา 

32 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

รสริน การเพยีร 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นางสาวรสริน การเพียร 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

33 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

นฤวัตร ภักด ี

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นาย นฤวัตร ภักด ี

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

34 พัชรี เจียรนัยกูร 

ปรีดา ปราการกมานันท ์

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นาย ปรดีา ปราการกมานันท ์

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

35 ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ 

สุวิทย ์ชัยศร ี

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นายสุวิทย์ ชัยศร ี

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

36 ชาญวิทย์ ลีลายุวฒัน์ 

อภิชาต พันชูกลาง 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

นายอภิชาต พนัชกูลาง 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

37 ณัฐยา แซ่อึ้ง 

ลลิตภทัร เหง้าพรหมมินทร์ 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ

ลลิตภทัร เหง้าพรหมมินทร์ 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

38 สุพรรณ ฟู่เจริญ 

สานิตา สิงห์สนั่น 

ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์เพื่อการผลติและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศของ น.ส.

สานิตา สิงห์สนั่น 

365,000 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 



รายงานประจําป ี2553   87 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผู้วิจัย ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ให้ทุน 

39 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

ดาราวรรณ รินชัย 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก รุน่

ที่ 10 (ดาราวรรณ รินชัย) 

430,400 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

รวมทุนภายนอก 18,035,456 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคผนวก 3 ด้านการบริการวิชาการ 

คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาชีพ 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา กองบรรณาธิการวารสาร Anemia วารสาร Anemia 1 มิ.ย. 52 

กล้วยไม้ พรหมดี คณะทํางานฝ่ายวางระบบคลังข้อสอบ สภากายภาพบําบดั 1 พ.ย. 52- 

1 มี.ค. 53 

กล้วยไม้   พรหมดี กรรมการร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 

วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแก่น 

30 มิ.ย. 49 

กล้วยไม้   พรหมดี กรรมการสภากายภาพบําบัด สภากายภาพบําบดั 20 เม.ย.51-  

19 เม.ย. 54 

กล้วยไม้   พรหมดี อนุกรรมการฝ่ายจัดสอบความรู้และขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด   

สภากายภาพบําบดั   

กล้วยไม้   พรหมดี เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาร่วมหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรก์ารออกกําลังกาย

และการกีฬา  สาขาวิชาร่วมบัณฑิต

วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรล์ะ

เทคโนโลยี” 

สํานักกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 16 มิ.ย. 53  

วาระ 1 ป ี

กุลนภา ฟู่เจริญ กรรมการจัดทําคูมื่อปฏิบัติงาน "การ

ตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ" 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 1 ธ.ค. 52 

กุลนภา ฟู่เจริญ กรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.พ. 53 

กุลนภา ฟู่เจริญ เป็นที่ปรึกษาวิชาการด้านการพัฒนา

เครือข่ายห้องปฏิบตัิการตรวจ

วินิจฉัยโรคธารัสซีเมีย ศูนย์วิจัยทาง

คลินิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 1 พ.ย. 51 

กุลนภา  ฟู่เจริญ ร่วมเป็นคณะทาํงานจัดทํา(รา่ง)คู่มือ

ปฏิบัติงานในการตรวจวินิจฉัยโรคธารัส

ซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติทาง

ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยทางคลินิก

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   

กุลนภา  ฟู่เจริญ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

เกรียงไกร  กิจเจริญ กรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความ

ชํานาญด้านชันสตูรสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 1 พ.ค. 52 

เกรียงไกร  กิจเจริญ กรรมการบริการวชิาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ส่วนนโยบายและแผน 

ศูนย์บริการวิชาการ  

  

เกรียงไกร  กิจเจริญ คณะกรรมอํานวยการและ

คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพในศนูย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 20 พ.ค. 53 

 

จิราพร สิทธิถาวร กรรมการประเมินผลความก้าวหน้า

รายวิชาดษุฎีนิพนธ์ของนางสาวกัญญา

รัตน ์ เดือนหงาย รหัส 507100001-5 

ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชัน้ 5 

คณะแพทยศาสตร ์

28 เม.ย. 53 

จิราพร สิทธิถาวร คณะทํางานพัฒนาต้นแบบการบริการ

ทางสุขภาพเชิงบูรณาการระดบัปฐมภูมิ

แบบเข้าถึงและสรา้งระบบการฝึกงานที่

เอ้ือต่อการทํางานร่วมกัน 

ศูนย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ มข. 27 ส.ค. 53 

 

จิราพร สิทธิถาวร กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  

ชาญวิทย ์  ลีลายุวัฒน ์ Editorial board Asian Pacific Journal of 

Allergy and Immunology 

สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโน

วิทยาแห่งประเทศไทย 

1 มี.ค. 49 

ชาญวิทย ์  ลีลายุวัฒน ์ Editiorial board International Journal of 

Biomedical Sciences 

 International Journal of 

Biomedical Sciences 

1 ก.ย. 48 

ชาญวิทย ์ ลีลายุวัฒน ์ คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรล์ะ

เทคโนโลยี” 

สํานักกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 16 มิ.ย. 53  

วาระ 1 ป ี

ชุล ี โจนส ์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

ชุล ี โจนส ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทํา

วิทยานิพนธ ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ม.ค. 53 

ชุล ี  โจนส ์ กองบรรณาธิการวารสารกายภาพบาํบัด 

สมาคมกายภาพบาํบัดแห่งประเทศไทย 

สมาคมกายภาพบาํบัดแห่ง

ประเทศไทย 

  

ชูชาต ิ อารีจิตรานุสรณ ์ กรรมการสภาวิทยาลัยบณัฑิต

บริหารธรุกิจ สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

30 เม.ย.52- 

30 เม.ย. 56 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

โชติชนะ  วิไลลักขณา ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยโครงการ 

“การศึกษา การกระจาย การเก็บรักษา 

และคุณลักษณะของเชื้อก่อโรคทางเดิน

อาหารสําหรบัเตรยีมการเพื่อพัฒนา

ขบวนการผลิตวัคซีนในประเทศไทย” 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์ สาธารสุข 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   

ณัฐยา แซ่อึ้ง กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  

เต็มดวง ลิ้มไพบูลย ์ คณะทํางานพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ภายใต้แผนการวิจยัร่วม (Joint Research 

Program) ตามโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการ ระหวา่งไทย-ญี่ปุน่ (NRCT-

JSPS) ประจําปี 2553 สาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ

1 ม.ค. 53 

ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ กรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนา

เนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบที่เหมาะสมกับ

นักกายภาพบําบัด เครือข่าย

กายภาพบําบัดเพือ่สังคมไทยปลอดบุหรี่ 

เครือข่ายกายภาพบําบัดเพื่อ

สังคมไทยปลอดบหุรี่ 

1 ส.ค. 51 

ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัดบณัฑิต คณะสหเวช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

นงนุช เศรษฐเสถียร กรรมการบริหารจดัการความรู ้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี

งบประมาณ 2553 

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 – 

1 ก.ย. 53 

นพมาศ เข็มทองหลาง กรรมการประสานงานด้านทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการ

ประสานงานดา้นศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สํานักวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ธ.ค. 52 

น้อมจิตต ์ นวลเนตร ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทํา

วิทยานิพนธ์ ของนางสาวเพ็ญศร ีสุพมิล 

นักศึกษาปริญญาโท  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

น้อมจิตต ์  นวลเนตร ์ กรรมการสาธารสขุพื้นที่ศูนย์บริการสา

ธารสุขที่ 4 (สามเหลี่ยม) สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 

 2551-ปัจจุบัน 

น้อมจิตต ์ นวลเนตร ์ คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรล์ะ

เทคโนโลยี” 

สํานักกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 16 มิ.ย. 53  

วาระ 1 ป ี
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

น้อมจิตต ์ นวลเนตร ์ อนุกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิระดับพื้นที่ (CUP Board) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ

สามเหลี่ยม 

14 ก.ค. 53 

 

พรรณ ี ปงึสุวรรณ ผู้ให้คําแนะนาํ ปรกึษาในเรื่องการดแูล 

การรักษาความพกิารของเด็กพิการทาง

ร่างกายหรือสุขภาพาของโรงเรียน 

โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 12 มี.ค. 52 

พรรณ ี ปงึสุวรรณ คณะทํางานพัฒนาคลังข้อสอบ พ.ศ. 

2552 

สภากายภาพบําบดั 1 พ.ย. 52 –  

      1 มี.ค. 53 

พรรณ ี ปงึสุวรรณ ผู้ให้คําแนะนาํ ปรึกษาในเรื่องการดแูล

การรักษาความพกิารทางร่างกายหรือ

สุขภาพของโรงเรยีน โรงเรียนศรีสังวาล

ขอนแก่น 

โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 12 มี.ค. 52 

พัชร ี เจียรนัยกูร เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กร (หมอองค์กร)และผู้ตรวจ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สว่น

ราชการระดับจังหวัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 51 – 

 30 ก.ย. 52 

พัชร ี เจียรนัยกูร คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพในศนูย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 20 พ.ค. 53 

 

พิพัฒน ์ ศรีเบญจลักษณ ์ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ

นางสาวนสิา เกษร นักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 พ.ย. 52 

พิศมัย  มะลิลา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลให้แก่

นางนภาพร สีมะเสถียรโสภณ ในการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์

เพื่อช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อมัด

เล็กในเด็กพิการ บกพร่องทางสติปัญญา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 

จังหวัด นครราชสมีา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 11 จังหวัด

นครราชสีมา  

1 ม.ค. 52 –  

      1 ส.ค. 52 

 

พิศมัย  มะลิลา ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลใน

การทําคูม่ือผู้ปกครองเด็กพิการทาง

ร่างกายหรือสุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาล

ขอนแก่น 

โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 1 พ.ค. 52 –  

          1 มิ.ย. 52 

ไพศาล   มงคลวงศ์โรจน ์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22-24 มิ.ย.52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

ไพศาล   มงคลวงศ์โรจน ์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ประจาํปี

การศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 9 มิ.ย. 53 

 

ภาณุทรรศน ์กฤชเพชรรัตน ์ คณะทํางานออกหน่วยแพทย์อาสา

สมเด็จพระสรีนครนิทราบรมราชชนนี 

(พอ.สว) จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานเลขานุการมูลนิธิ 

พอ.สว จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดขอนแก่น 

1 ม.ค. 53 –  

          1 มี.ค. 53 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ คณะกรรมการกํากับโครงการยกระดับ

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับ

ปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ อนุกรรมาธิการศกึษาบุคลากรด้านการ

ส่งเสริมทางการแพทย ์

คณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุข วุฒิสภา 

11 ส.ค. 52- 

          11 ส.ค. 53 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ หัวหน้าคณะทํางานโครงการยกระดบั

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับ

ปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิ.ย. 51 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ กรรมการสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ สภาเทคนิคการแพทย ์   

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ คณะทํางานออกหน่วยแพทย์อาสา

สมเด็จพระสรีนครนิทราบรมราชชนนี 

(พอ.สว) จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานเลขานุการมูลนิธิ 

พอ.สว จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดขอนแก่น 

1 ม.ค. 53 

ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ กรรมการบริหารสถาบันเอดส์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาบันเอดส์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ส.ค. 52 

ยุพา   เอ้ือวิจิตรอรุณ คณะบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวุฒิ

พิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารโลหิตวทิยาและบริการโลหติ 

วารสารโลหิตวทิยาและบริการ

โลหิต 

2544-ปัจจุบัน 

รวยริน ชนาวิรัตน ์ กรรมการสอบโครงร่างโครงงาน

กายภาพบําบัด 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 มิ.ย. 52 

รุ้งทิพย ์ พันธุเมธากุล อนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ดร.

พรเทพ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 ธ.ค. 52 

รุ้งทิพย ์ พันธุเมธากุล กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

รุ้งทิพย ์  พันธุเมธากุล กรรมการสภากายภาพบําบัด สภากายภาพบําบดั 20 มิ.ย. 51 

วรวรรณ คําฤาชา คณะทํางานพัฒนาคลังข้อสอบ พ.ศ. 

2552 

สภากายภาพบําบดั 1 พ.ย. 52 

วรวรรณ คําฤาชา คณะกรรมการตัดสินโครงงาน รางวลั

นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 

(2552) 

คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 ส.ค. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

วัณฑนา   ศิริธราธิวตัร กรรมการร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 

วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

จังหวัดขอนแก่น 

30 มิ.ย. 49 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ คณะทํางานพัฒนาแผนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ประจําป ี

2552 

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

14 พ.ย. 51 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาววิ

ลาวัลย ์คงบุญ นักศึกษาปริญญาโท 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 16 มิ.ย. 52 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาของ

นางธัญลักษณ ์ ศรีบุญเรือง  นักศึกษา

ปริญญาเอก 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 23 ก.ย. 52 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาว

อภิญญา  คชมาตย์  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

23 ก.ย. 52 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์ คณะกายภาพบําบดั

มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 ก.ย. 52 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัดบณัฑิต คณะสหเวช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

วิชัย  อึงพินิจพงศ ์ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ

นางสาวศิริกาญจน์ สมประสงค ์คณะ

กายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัมหิดล 

คณะกายภาพบําบดั 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 ก.ย. 52 

วิชัย   อึงพินิจพงศ ์ คณะทํางานพัฒนาแผนการสอน

หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย ประจําป ี

2552 กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

1 พ.ย. 51 

วิญญู  วงศ์ประทุม ที่ปรึกษาการจัดทาํร่างโครงการวิจยั 

เรื่อง “การประเมนิสอดคล้องของการ

ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อนิวเคลียส ด้วยวิธ ี

อินไดเรก อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ เอส

เสย”์ 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   

วิสุทธิ ์ กังวานตระกูล เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนา

องค์กร (หมอองค์กร) เพื่อดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ส่วนราชการระดบัจังหวัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 51 –  

       30 ก.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

สมชาย รัตนทองคํา อนุกรรมการประเมินผลการสอน ผศ.

นิตยา เปลื้องนุช คณะศึกษาศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ม.ค. 53 

สมชาย รัตนทองคํา กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

กายภาพบําบัดบณัฑิต คณะสหเวช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 พ.ย. 52 

สมชาย รัตนทองคํา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทําหลักสตูร

กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 ต.ค. 52 

สมชาย รัตนทองคํา คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

ของ อาจารย ์ทันตแพทย์หญิง ดร. ดุษฎ ี

หอมดี  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์โดยวิธีปกต ิ

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 ก.ค. 52 

สมชาย รัตนทองคํา คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

ของ อาจารย ์ทันตแพทย์ ดร. สุวิทย ์

อุดมพาณิชย ์ ให้ดํารงตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์โดยวิธีพิเศษ วธิีที่ 1 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 ก.ค. 52 

สมชาย รัตนทองคํา คณะกรรมการสอบการศึกษาอินระ ของ

นางพัชรี อามาตยม์นตรี นักศึกษา

ปริญญาโท  

คณะเภสชัศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 เม.ย. 52 

สมชาย รัตนทองคํา กรรมการประเมินผลการสอน ของ ทันต

แพทย์ ดร. จรินทร ์ปภังกรกิจ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 ก.ย. 52 

สมชาย  รัตนทองคํา อนุกรรมการวิชาการด้านเครื่องมือ

แพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 1 ต.ค. 51 

สมชาย  รัตนทองคํา กรรมการประเมินผลการสอน คณะทันต

แพทยศาสตร ์

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 9 ก.ย. 53 

 

สมชาย  รัตนทองคํา อนุกรรมการประเมินผลการสอน ผศ.

นิตยา เปลื้องนุช คณะศึกษาศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ม.ค. 53 

 

สหพัฒน ์ บรัศว์รักษ ์ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  

สหพัฒน ์ บรัศว์รักษ ์ กรรมการบริหารสมาคมไวรัสวิทยา 

(ประเทศไทย) 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศ

ไทย) 

เม.ย. 52 – 

            มี.ค. 54  

สหพัฒน ์ บรัศว์รักษ ์ อนุกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาบันเอดส์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

สุกัลยา อมตฉายา กรรมการร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 

วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแก่น 

30 มิ.ย. 49 

สุกัลยา อมตฉายา กรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิจยั

ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ก.พ. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ นามสกุล 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการ

วิชาชีพ 
สถานที่ (กรรมการวิชาชีพ) 

วันที่รับเชิญเป็น

กรรมการวิชาชีพ 

สุพรรณ ฟู่เจริญ กรรมการจัดทําคูมื่อปฏิบัติงาน "การ

ตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ" 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 1 ธ.ค. 52 

สุพรรณ   ฟู่เจริญ Editioriay board International Journal of 

Biomedical Sciences 

International Journal of 

Biomedical Sciences 

1 ก.ย. 48 

สุพรรณ   ฟู่เจริญ Editorial board Int J Lab Haematol Int J Lab Haematol 1 มี.ค. 49 

สุพรรณ   ฟู่เจริญ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดําเนินการควบคุมและป้องกันโรคธารัส

ซีเมีย จังหวัดขอนแก่น สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดัขอนแก่น 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น 

  

สุพรรณ   ฟู่เจริญ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย ์ สภาเทคนิคการแพทย ์   

สุพรรณ   ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาวชิาการด้านการพัฒนา

เครือข่ายห้องปฏิบตัิการตรวจ

วินิจฉัยโรคธารัสซีเมีย ศูนย์วิจัยทางทาง

คลินิคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศูนย์วิจัยทางคลินคิ

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

1 พ.ย. 51 

สุพรรณ   ฟู่เจริญ กรรมการประสานงานการพัฒนา

นโยบายส่งเสริม ป้องกันและควบคมุ

โรคธารสัซีเมีย กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

  

อชิระ  หิรัญตระกูล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารว่ม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ

ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์

การออกกําลังกายและการกีฬา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 พ.ค. 52 

วาระ 2 ป ี

อนุชา นิลประพนัธ ์ กรรมการร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 

วทิยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแก่น 

30 มิ.ย. 49 

อัครานี ทิมินกุล กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  

อุไรวรรณ ชัชวาล กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ต.ค. 52 –  

30 ก.ย. 53  

อุไรวรรณ ชัชวาล กรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ

ของนางสาวไสว   หวานเสร็จ 

คณะเภสชัศาสตร์ มข. 15 ก.ย. 52 

อุไรวรรณ ชัชวาล กรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ คณะเภสชัศาสตร์ มข. 7 ก.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ช่ือ นามสกุล แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยสถาบัน 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จุฬารัตน ์ ปริยชาติกลุ วารสาร FEMS Immunology & Medical 

Microbiology 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

โครงการวิจัย ใน 

International Journal 

1 พ.ย. 52 

จุฬารัตน ์ ปริยชาติกลุ ศูนย์วิจัยและจดัการความรูเ้พื่อการ

ควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

โครงการวิจัย เรื่อง 

"การศึกษาฤทธิ์ในการยับยัง้

เอนไซม์ CYP2A6 ที่ย่อย

สลายนโิคตินในคน ของชา

สมุนไพรและน้ําผลไม้ไทย" 

26 พ.ย. 52 

จุฬารัตน ์ ปริยชาติกลุ สํานักประสานงาน ชุดโครงการทุนวจิัย

มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

โครงการทุนวิจยัมหาบัณฑิต  

สกว. ประจําป ี2552 10 

โครงการ 

1 มี.ค. 52 

จุฬารัตน ์ ปริยชาติกลุ วารสารวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

โครงการ เรื่อง "Screenning 

and using monocot lectins in 

bacteria typing" 

1 ส.ค. 52 

จุฬารัตน ์ ปริยชาติกลุ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรูเ้พื่อการ

ควบคุมยาสูบ 

 30 ก.ย. 53 

นันทรัตน ์ โฆมานะสิน สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของวอนวิลลิแบรนด์แฟค

เตอร์ของคน : การศึกษาโดย

ใช้โครมาโตรกราฟขีองเหลว

สมรรถนะสูงและแมสเปกโทร

มิเตอร ์

 

ปรีชา หอมจําปา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแก่นเขต 

1 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 

กําหนดเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินผล

งานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ที่ขอ

เลื่อนเป็นวทิยฐานะชํานาญ

การ 

 

ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพระดับจังหวดั 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิจังหวัดขอนแก่น 

1 มิ.ย. 52 
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ช่ือ นามสกุล แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยสถาบัน 
ช่ือหัวข้อที่ได้รับเชิญเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่เริ่มเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รุ้งทิพย ์ พันธุเมธากุล ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะโครงการ

สนับสนุนพัฒนา และยกระดบัการทาํงาน

ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพแบบบูรณาการ

ในพื้นที ่

คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 ม.ค. 53 

รุ้งทิพย ์ พันธุเมธากุล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบประเมนิ

งานวิจัยนําร่อง เรื่อง ความตรงของแบบ

คัดกรอง ระดับความรุนแรงภาวะปวดบัน้

เอว จากความบกพร่องด้านการเคลือ่นไหว

ของกระดูกสันหลงั 

คณะกายภาพบําบดั 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 ม.ค. 53 

วิชัย อึงพินิจพงศ ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ 

นายเพียรชยั คําวงษ์ 

นักศึกษาระดบัปรญิญาเอก 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ เรื่อง การ

ตรวจสอบลักษณะและการ

ป้องกันภาวะการปวดเมื่อย

ภายหลังจากการออกกําลัง

กายในกล้ามเนื้อกระดูกข้อมือ 

4 ส.ค. 53 

สุทธิพรรณ กิจเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทยานิพน์ สาขา

วิทยาศาสตร์สใุขภาพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 24 ก.ย. 53 

อรุณลักษณ ์ ลุลิตานนท ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน

โครงการวิจัย 1 โครงการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.ค. 53 

อลงกต เอมสิทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทคัดย่อในงานประชุม

วิชาการกายภาพบาํบัดแห่งชาติครั้งที ่1 

วันที่ 28-30 เม.ย. 2552 

สมาคมกายภาพบาํบัดแห่ง

ประเทศไทย 

28-30 เม.ย. 52 
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ภาคผนวก 4 ด้านการพฒันาบุคลากร 
 

เดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ/อบรมสัมมนา/วิจัย/ และ/หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
สถิติการไปราชการของคณาจารย์ในต่างประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

จินดารัตน์ ตระกูลทอง 

ลิ่มทอง พรหมดี 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 4-9 ตุลาคม 2552 ทุน

สํานักงานความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 18-22 ตุลาคม 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

จุรีรัตน์ ดาดวง 

เรวัตร ทักษณิะมณี 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 25-30 ตุลาคม 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

เกรียงไกร กิจเจรญิ 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

ประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ 

(Project Steering Committee: PSC) 

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อ

จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุข สปป.ลาว 

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 1. ประชุมวิชาการ The 6th Annual 

Baylor Symposium and Workshop on 

human immunology & Biodefense 

2. ประชุมงานวิจัยและเยี่ยมนักศึกษา

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ

ศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

และโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ ์

(สกอ.)  

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา/ 

Baylor Institute for 

Immunology Research เมือง

ดัลลสั มลรัฐเท็กซสั 

 

2. ประเทศญี่ปุน่/ สถาบัน 

National Institute of 

Infectious Diseases (NIID) 

เมืองโตเกียว 

วันที่ 29 ตุลาคม – 12 

พฤศจิกายน 2552  ทุน 

National Institutes of 

Health(NIH) 
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ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

เกษแก้ว เพียรทวีชยั 

จุฬารัตน์ ปรยิชาตกิุล 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

ไมตรี ปะการะสังข ์

 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

ชูชาติ อารีจิตรานสุรณ ์

วิสุทธิ์ กังวานตระกูล 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวทิยาลยั

การสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 11-13 พฤศจกิายน 

2552  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

งบประมาณ 32,300 บาท 

ยุพิน อนิวรรตอังกรู ประชุมวิชาการ 2 nd International 

Scientific Seminar และเป็นวทิยากร

บรรยาย เรื่อง RBC Morphology : A 

Useful Parameter in the Diagnosis of 

Renal Disease 

ประเทศเวียดนาม / โรงแรม 

Sheraton Saigon Hotel 

&Towers 

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2552    

ทุนบรษิัทซิสเม็กซ์ (ไทย

แลนด์) จํากัด 

ณัฐยา แซ่อึ้ง ประชุมวิชาการ 2nd International 

Scientific Seminar  

ประเทศเวียดนาม / โรงแรม 

Sheraton Saigon Hotel 

&Towers 

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2552    

ทุนบรษิัทซิสเม็กซ์ (ไทย

แลนด์) จํากัด 

อําพร ไตรภทัร ประชุมวิชาการ 2nd International 

Scientific Seminar  

ประเทศเวียดนาม / โรงแรม 

Sheraton Saigon Hotel 

&Towers 

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2552    

ทุนบรษิัทซิสเม็กซ์ (ไทย

แลนด์) จํากัด 

อลงกต เอมะสิทธิ ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ XVIII WFN 

World Congress on Parkinson’s 

disease and Related disorders และ

เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Impairment of 

the dynamic visual acuity in patients 

with Parkinson’s disease  

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

เมือง Miami 

วันที่ 11-24 ธันวาคม 2552 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อ

เข้าร่วมการเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ

นานาชาตใินต่างประเทศ มข. 

อรวรรณ บุราณรักษ ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ International 

Conference on Yoga research and 

Cultural Synthesis  และเสนอ

ผลงานวิจัย เรื่อง  Holistic approach for 

Elderly within Thai Yoga 

ประเทศอินเดีย / Lonavla วันที่ 19 ธันวาคม 2552 – 3 

มกราคม 2553 ทนุสมทบไป

เสนอผลงาน ณ ตา่งประเทศ 

คณะเทคนิคการแพทย ์

10,000 บาท 
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ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

เข้าพบและปรึกษาหารือกับทีมนักวิจัย

ในพื้นที่ สปป.ลาว 

สปป.ลาว/โรงพยาบาล

เชษฐาธิราช โรงพยาบาล

มโหสถ และศูนยส์ขุภาพแม่

และเด็กแห่งเวียงจนัทน ์

วันที่ 15 มกราคม 2553 ทุน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย ์

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ประชุมวิชาการ B CELL EPITOPE AND 

MECHANISMS OF ANTIBODY 

PROTECTION  and LARGE SCALE 

CELL EPITOPE DISCOVERY 

CONTRACT INITIATION MEETING 

ประเทศสหรัฐอเมริกา /  

กรุงวอชิงตัน ด ีซ ี 

วันที่ 22-29 มกราคม 2553 

ทุน National Institutes of 

Health  

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

โชติชนะ วไิลลักขณา 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร

เชื่อมต่อโครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี  

(รุ่นที่ 5) 

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 1-3  กุมภาพนัธ์ 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

ศรีวไล วโรภาสตระกูล 

ชาญวิทย์ ลลีายุวฒัน์ 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

วิญญู วงศ์ประทุม 

ธนกร ปรุงวทิยา 

สอนวิชาภูมิคุม้กันวิทยาคลินิกแก่

นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาการสาธารณสุข 

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 7 มีนาคม – 23 

เมษายน  2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

272,000 บาท 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา เข้าพบและถ่ายทอดเทคนิคการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจ

กรองธาลัสซีเมียให้กับทีมนักวิจัยใน

พืน้ที่ สปป.ลาว 

สปป.ลาว / โรงพยาบาล

เชษฐาธิราช โรงพยาบาล

มโหสถ และศูนยส์ขุภาพแม่

และเด็กแห่งเวียงจนัทน ์

วันที่ 21 มกราคม 2553 ทุน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย ์

จุรีรัตน์ ดาดวง ไปปฏิบัติงานเพื่อทําการตรวจวดั เกบ็

ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนคิ

อินฟราเรด ไมโครสเปกโตรสโกปี 

ประเทศออสเตรเลีย / 

Australian Synchrotron 

เมืองเมลเบิร์น 

วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 

2553  

ทุนโครงการวิจยั เรื่อง การ

ใช้เทคนิคฟเูรียรท์รานส

ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปก

โตรสโกปีเพื่อตรวจจําแนก

เซลล์มะเร็งปากมดลูกจาก

ผู้ป่วยที่ตอบสนองการรักษา

และผู้ป่วยที่เกิดการกลับเปน็

ซ้ําหลังการรักษา 63,370 

บาท 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

อนุชา นิลประพันธ ์ ประชุมวิชาการ Civil Society 

Movement and Development  in 

Northeast Thailand และเสนอ

ผลงานวิจัย เรื่อง  A Study about 

Community Based Rehabilitation for 

Disabled People in Sub-District of 

Khon Kaen and Mahasarakham 

Provinces 

ประเทศญี่ปุน่ / University of 

the Ryukyus 

วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 

2553 ทุนThe Ministry of 

Education of Japan 

50,000 บาท 

พิศมัย มะลิลา 

พรรณี ปึงสุวรรณ 

วรวรรณ คําฤาชา 

ศึกษาดูงานด้านกายภาพบาํบัดในระบบ

ประสาท และแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้น

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ประเทศญี่ปุน่ / 

Uekusagakuen University, 

Shuto Iko (the medical 

school in Tokyo), Tsukuba 

University, Chiba 

Rehabilitation Center 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 6 

มีนาคม 2553  

ทุนกองทุนวิจัยคณะเทคนิค

การแพทย์ และเงนิรายได้

คณะเทคนิคการแพทย ์

จิราพร สิทธิถาวร 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน ์

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

อําพร ไตรภทัร 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ไพศาล มงคลวงศโ์รจน ์

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ไพเกษม แสนยานสุิน 

วรวรรณ ชุมเปีย 

สอนนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาการ

สาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 3 มีนาคม  –  4 

เมษายน  2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

198,600 บาท 

รศ.อรุณลักษณ์ ลลุิตานนท ์ ศึกษาวิจัย เรื่อง Identification of a 

novel SCCmec element carried by a 

community-acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus strain 

isolated in Thailand 

ประเทศญี่ปุน่ / Juntendo 

University เมืองโตเกียว 

วันที่ 15-31 มีนาคม 2553 

ทุน JSPS RONPAKU 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ ์ ประชุมวิชาการ AACR 101st ANNUAL 

MEETING 2010 และเสนอผลงานวิจยั 

เรื่อง Soluble MICA in cervical cancer 

is in a deglycosylated form : 

Implication for soluble MICA detection 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

Walter E. Washington 

Convention Center  เมือง 

Washington 

วันที่ 14-24 เมษายน 2553 

ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไป

เสนอผลงานในการประชุม

วิชาการนานาชาตใิน

ต่างประเทศ 

65,000 บาท 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

รวยริน ชนาวริัตน ์

อุไรวรรณ ชัชวาลย ์

ประชุมวิชาการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวจิัยในการประชุม

วิชาการ The 2nd Asia- Oceanian 

Conference of Physical and 

Rehabilitation Medicine และเสนอ

ผลงานวิจัย ดังนี้  

1. ผศ.รวยริน เสนอ เรื่อง  Hot pack 

and hot herbal pack : effects on sit 

and reach test, skin temperature and 

pleasure  2. ผศ.อุไรวรรณ เสนอ เรือ่ง  

Effect of Bowen technique to increase 

hamstrings flexibility 

ประเทศไต้หวัน / Taipei 

International Convention 

Center เมือง Taipei 

วันที่ 27 เมษายน -3 

พฤษภาคม 2553 

ทุนคณะเทคนิคการแพทย ์

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกและ

ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัย

กับอาจารย์ทีป่รึกษาต่างประเทศ

Dr.Piero Giordano และ Dr.Cornelis 

L.Harteveld ณ Human and Clinical 

Genetics Department, Leiden 

University Medical Center, Leiden, 

The Netherlands และเข้าร่วมประชมุ

วิชาการ The XXIIIth International 

Symposium on Technological 

Innovations in Laboratory Hematology 

(ISLH 2010) c]t เสนอผลงานวิจยั  ดังนี้ 

1. รศ.สุพรรณ เสนอผลงาน เรื่อง 

Secondary erythrocytosis caused by 

compound heterozygous state for Hb 

Tak and (deltabeta)O – thalassemia  

2. รศ.กุลนภา เสนอ เรื่อง Evaluation 

of the Capillarys 2 Hb testing system 

for detection of Hb variants in 

Thailand 

3.รศ.กนกวรรณ  เสนอ เรื่อง

Thalassemia and iron deficiency in 

Thai-adolescent vegans  

ประเทศอังกฤษ / เมือง 

Brighton 

วันที่ 4-14  พฤษภาคม 

2553โดย รศ.สุพรรณ ได้รบั

ทุนโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก สกว.  

รศ.กุลนภา ได้รับทุน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย ์

รศ.กนกวรรณ ไดร้ับทุน

โครงการปริญญาเอก สกอ. 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี 

ระยะที่ 2 

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 30 มีนาคม  – 1 

เมษายน  2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

112,000 บาท 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ประชุมวิชาการ 7th International 

Congress Autoimmunity  

และร่วมประชุมปรกึษางานวิจัยกับ 

Prof.Dr.Ulrich Schaible และเยี่ยมชม

การสาธิตเครื่องมือ Eispot Analyzer 

- ประเทศสโลวเีนยี / 

Ljubljana 

- ประเทศเยอรมัน / บริษทั 

CTL.CELLULAR Technology 

วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2553  

ทุน National Institutes of 

Health 

เกรียงไกร กิจเจรญิ 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

ยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ใหเ้ปน็

ระดับปริญญาตรี (Project 

Management Committee: PMC) 

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

รศ.เกรียงไกร วันที่11-12 

พฤษภาคม  2553  

รศ.ยุพา,นางอาภรณ์ วันที่  

11-13 พฤษภาคม 2553 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

โชติชนะ วไิลลักขณา 

ราตร ีทวิชากรตระกูล 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข สปป.ลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 2-7  พฤษภาคม 2553 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

อรุณลักษณ์ ลลุิตานนท ์

ไมตรี ปะการะสังข ์

 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข สปป.ลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 9-14  พฤษภาคม 

2553 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ ์

อรุณวด ีชนะวงศ ์

 

ไปราชการเพื่อสอนนักศึกษาวิทยาลยั

การสาธารณสุข สปป.ลาว ตาม

โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตร ี

สปป.ลาว / วทิยาลัยการ

สาธารณสุข 

วันที่ 16-21  พฤษภาคม 

2553 

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ไปราชการเพื่อสอนหลักสูตร/ร่วมสอน

ในรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษา รายวชิา 

Summer Project หลักสูตร Master 

Degree of Science (MSc) ในสาขาวชิา 

Immunology of Infectious Diseases 

และ ร่วมทําวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่รับผดิชอบใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ Immune 

responses to Burkholderia 

pseudomallei 

ประเทศสหราชอาณาจักร / 

London School of Hygiene 

and Tropical Medicine 

วันที่ 4 - 24 กรกฎาคม 

2553  

ทุนสนบัสนุนการแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวไทยไป

ต่างประเทศ (Thai Visiting 

Scholar) งวดที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ 2553 

100,000 บาท 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

โชติชนะ วไิลลักขณา 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

ประชุมคณะทาํงานโครงการยกระดบั

นักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับ

ปริญญาตรี ระหวา่งฝ่ายไทยและสปป.

ลาว 

สปป.ลาว / คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ ประชุมวิชาการ XXXIst International 

Congress of the ISBT Conferenceและ

เสนอผลงานวิจัย เรื่อง RED BLOOD 

CELL ALLOIMMUNIZATION AMONG 

THALASSEMIC PATIENTS IN 

THAILAND : ANALYSIS FOR 

IMPROVING TRANSFUSION 

MANAGEMENT 

ประเทศเยอรมัน / กรุง

เบอร์ลิน 

วันที่ 24 มิถุนายน - 2 

กรกฎาคม 2553 ทุนอุดหนุน

คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการ

เสนอผลงานในการประชุม

วิชาการนานาชาตใิน

ต่างประเทศ 

งบประมาณ 60,000 บาท 

จุรีรัตน์ ดาดวง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจวัด เก็บข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคอินฟราเรด  

ไมโครสเปกโตรสโกปี 

ประเทศอิตาลี / International 

Centre for Theoretical 

Physics  เมือง Trieste 

23 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 

2553 

ทุนสถาบนัวิจัยแสงซินโคร 

ตรอน (องค์การมหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

สุทธิพรรณ กิจเจรญิ 

นพมาศ เข็มทองหลาง 

ยุพิน อนิวรรตอังกรู 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

ไพเกษม แสนยานสุิน 

สอนวิชาการตรวจปัสสาวะและธาตุ

เหลว แก่นักศึกษาคณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข สปป.ลาว 

สปป.ลาว / คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ผศ.สุทธิพรรณ วนัที่ 4-7 

กรกฎาคม 2553  

ผศ.นพมาศ วันที่ 7-9  

กรกฎาคม 2553 

ผศ.ยุพิน วันที่ 4-9 

กรกฎาคม 2553 

ผศ.มณเฑียร วันที่ 11-16 

กรกฎาคม 2553 

ผศ.ไพเกษม วันที่ 11-16 

กรกฎาคม 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ งบประมาณ 

198,600 บาท 

อรวรรณ บุราณรักษ ์ ประชุมวิชาการ 20th IUHPE World 

Conference on Health promotion และ

เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Effects of Thai 

Yoga on metabolism and 

cardiovascular systems in type 2 

diabetes และเป็นวิทยากร Workshop  

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ /  

กรุงเจนีวา 

วันที่ 10 - 19   กรกฎาคม 

2553 ทุนอุดหนุนคณาจารย์

เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการ

นานาชาตใินต่างประเทศ 

 

พัชร ีเจียรนัยกูร ประชุมวิชาการ BIT’s 1st World 

Congress of  Virus and Infections 

2010 และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 

Prognostic significance of HPV status, 

host immunity and biomarkers for 

predicting clinical outcome of cervical 

cancer 

ประเทศเกาหลีใต้ /  

เมืองปูซาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม – 4 

สิงหาคม 2553  

ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อ

เข้าร่วมการเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ

นานาชาตใินต่างประเทศ 

 

ชาญวิทย์ ลลีายุวฒัน ์

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 

 

 

สอนวิชาคลังเลือด แก่นักศึกษาคณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สปป.ลาว 

สปป.ลาว / คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

วันที่ 26  กรกฎาคม - 27 

สิงหาคม 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ งบประมาณ 

279,600 บาท 

เกรียงไกร กิจเจรญิ 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

นางอาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 

(Project Management Committee : 

PMC) โครงการยกระดับนักวิเคราะห์

การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี  

สปป.ลาว / คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

วันที่ 14-16 กันยายน 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ  
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ช่ือ-สกุล 
ช่ือโครงการที่เข้าอบรม-สัมมนา 

ฯลฯ 
ประเทศ/สถาบัน 

ระยะเวลา 

แหล่งทุน 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา เยี่ยมชมการดําเนนิงานของHue 

Regional Hematology and Blood 

Transfusion Center, Hue College of 

Medicine and Pharmacy ประเทศ

เวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม / Hue 

Regional Hematology and 

Blood Transfusion Center, 

Hue College of Medicine 

and Pharmacy 

26 สิงหาคม – 3 กันยายน 

2553  

ทุนศูนย์วิจัยและพฒันาการ

ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ (ศวป.) 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล ประชุมวิชาการ The 13th ASEAN 

Conference of Clinical Laboratory 

Sciences (ACCLS) และเสนอ

ผลงานวิจัย เรื่อง HbA1c STABILITY IN 

HOMEMADE HEMOLYSATE  

ประเทศมาเลเซีย /  

กรุงกัวลาลัมเปอร ์

วันที่ 24-28 กันยายน 2553 

 ทุนคณะเทคนิคการแพทย์ 

งบประมาณ 22,000 บาท 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 

โชติชนะ วไิลลักขณา 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

สอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการ

ยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ใหเ้ปน็

ระดับปริญญาตรแีละประเมินการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเชื่อมต่อ 

สปป.ลาว / คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

วันที่ 2-4  กันยายน 2553  

ทุนสํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ งบประมาณ 

107,000บาท 

เกรียงไกร กิจเจรญิ 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

ชาญวิทย์ ลลีายุวฒัน์ 

พิศมัย มะลิลา 

นันทรัตน์ โฆมานะสิน 

สาวิตรี วันเพ็ญ 

รุ้งทิพย์ พันธเุมธากุล 

อัครานี ทิมินกุล 

กล้วยไม้ พรหมด ี

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ์ 

นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน ์

นางผุสนี อัยยะแก้ว 

นางสาวสริิภา พันดวง 

เดินทางไปราชการเพื่อการจัดทํา

หลักสูตรและการวิจัยร่วมกับสถาบนัใน

ประเทศสิงคโปร์และมีกําหนดการเขา้

ร่วมเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือทาง

วิชาการในด้านต่าง ๆ กับคณะผู้บริหาร

ของสถาบัน The Genome Institute of 

Singapore, The Cancer Sciences 

Institute of Singapore and the 

National Cancer Centre of Singapore 

ประเทศสิงคโปร์            

ประเทศสิงคโปร์ / The 

Genome Institute of 

Singapore, The Cancer 

Sciences Institute of 

Singapore and the National 

Cancer Centre of Singapore 

วันที่ 25-29 กันยายน 2553 

ด้วยงบเจรจาธุรกจิสําหรับ

ผู้บริหาร (เงนิกองทุน 3 % 

ประจําปีงบประมาณ 2553) 

จํานวน 100,000 บาท และ

เงินสมทบโครงการศึกษาดู

งาน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนํา

ของประเทศสิงคโปร์  คณะ

เทคนิคการแพทย์ จํานวน 

380,000 บาท 
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สถิติการไปราชการของคณาจารย์ในประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

  

  

เรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผูจ้ัด : ฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

15 ต.ค. 52 

  

  

15 ต.ค. 52 

  

  

กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพฒันาบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ผูจ้ัด : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สถานที่ : โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยลั ครูส พัทยา จ.ชลบุร ี

9 ก.ย. 53 11 ก.ย. 53 

กล้วยไม้ พรหมด ี

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 

Lesson Study 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

26 ม.ค. 53 26 ม.ค. 53 

กล้วยไม้ พรหมด ี

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

เรื่อง : ประชุมงานวิจัยร่วมกับ Dr.Gregory J Bancroft จากสถาบัน 

London School of Hygiene and Tropical Medicine 

ผูจ้ัด : ผศ. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

สถานที่ : กรุงเทพฯ และจังหวัดลําปาง 

26 ต.ค. 52 28 ต.ค. 52 

กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 

เรื่อง : ประชุมงานวิจัยร่วมกับ รศ.สนุีย์ กอรปศรีเศรษฐ ์ภาควิชาวิทยา

ภูมิคุม้กัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ผูจ้ัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

สถานที่ : ตึกอดลุยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

8 ธ.ค. 52 11 ธ.ค. 52 

กุลนภา ฟู่เจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก ครั้งที่ 11 

ผูจ้ัด : เครือข่าย คปก. 

สถานที่ : โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอรท์ เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

1 เม.ย. 53 3 เม.ย. 53 

เกรียงไกร กิจเจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ สมาคมเทคนคิการแพทย์ ประจาํป ี2010 

ผูจ้ัด : สมาคมเทคนิคการแพทย ์

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

19 เม.ย. 53 20 เม.ย. 53 

เกรียงไกร กิจเจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง เพศกับ

บุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง 

ผูจ้ัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขา่ย 

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 

9 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 

เกรียงไกร กิจเจริญ 

เรื่อง : โครงการฝกึอบรม MCore601 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  23 ก.พ. 53 17 ธ.ค. 53 
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ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

จินดารัตน ์ตระกูลทอง 

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอน e-learning ด้วย LMS Moodle สําหรบั

อาจารย ์(เบื้องต้น) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 7 สํานักนวัตกรรมการการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ  

18 ส.ค. 53 19 ส.ค. 53 

จิราพร สิทธิถาวร 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

จุรีรัตน ์ดาดวง 

เรื่อง : ปฏิบัติงานวิจัย 

ผูจ้ัด : โครงการวจิัยเรื่องการใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด

ไมโครสเปกโตรสโกปีเพื่อตรวจจําแนกมะเร็งปากมดลูก 

สถานที่ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

5 ก.พ. 53 7 ก.พ. 53 

จุรีรัตน ์ดาดวง 

เรื่อง : ปฏิบัติงานวิจัย 

ผูจ้ัด : โครงการวจิัยเรื่องการใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด

ไมโครสเปกโตรสโกปีเพื่อตรวจจําแนกมะเร็งปากมดลูก 

สถานที่ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

21 ม.ค. 53 22 ม.ค. 53 

จุฬารัตน ์ปริยชาตกิุล 

เรื่อง : อบรมสัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ผูจ้ัด : สํานักวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : สํานักวตักรรมการเรียนการสอน 

24 มี.ค. 53 24 มี.ค. 53 

จุฬารัตน ์ปริยชาตกิุล 

เรื่อง : อบรมโครงการ Research Zone : Phase 14 ของศูนย์การเรียนรู้

ทางการวิจัย 

ผูจ้ัด : ศูนย์การเรยีนรู้ทางการวิจยั สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ

สถานที่ : สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

5 เม.ย. 53 9 เม.ย. 53 

จุฬารัตน ์ปริยชาตกิุล 

เรื่อง : ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง เพศกับ

บุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง 

ผูจ้ัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขา่ย 

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 

9 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 

จุฬารัตน ์ปริยชาตกิุล 

เรื่อง : ประชุมและนําเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 2010 (Thailand 

Research Expo 2010) 

ผูจ้ัด : ภารกิจบริหารจัดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

สถานที่ : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซน็ทรัลเวลิด ์ราช

ประสงค์ กทม. 

26 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 

ชาญวิทย ์ลีลายุวฒัน์ 

เรื่อง : ประชุม เรือ่ง UK Thailand Symposium Advances in Cancer 

Reasrearch: Roles of the p53 

ผูจ้ัด : คณะกรรมการการประชุมวิชาการ และฝ่ายวิจยั  

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานที่ : อาคาร อปร. ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 พ.ย. 52 24 พ.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ชาญวิทย ์ลีลายุวฒัน์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 

ชาญวิทย ์ลีลายุวฒัน์ 

เรื่อง : ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยระเบียงเศรษฐกิจแนว

ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตัง้ "กลุ่มวิจัย EWEC" 

ผูจ้ัด : สถาบันยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ปฏบิัติการร่วม (ศูนย์ ROC)  

สถานที่ : ห้องสาขาวิชาร่วม (ข้างห้องสถาบันยทุธศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชัน้ 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

เรื่อง : เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ 

สกอ. สกว. 

ผูจ้ัด : สกอ. สกว. 

สถานที่ : โรงแรมรีเจ้นด์ อ. ชะอํา จ. เพชรบุร ี

15 ต.ค. 52 17 ต.ค. 52 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ สมาคมเทคนคิการแพทย์ ประจาํป ี2010 

ผูจ้ัด : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

19 เม.ย.53 20 เม.ย.53 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

เรื่อง : สัมมนาโครงการโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรือ่ง Emerging 

Infection Control Issues and Hospital Accreditation 

ผูจ้ัด : สถาบันบําราศนราดรู กรมควบคุมโรค ร่วมกับชมรมควบคุมโรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 

สถานที่ : โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบชีโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา  

จ.ชลบุร ี

19 ก.ค. 53 23 ก.ค. 53 

โชติชนะ วิไลลักขณา 

เรื่อง : อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณในหัวข้อการ

เสริมสร้างวินยัจรรยาบรรณของบุคลากร มข. ตามโครงการ 

จรรยาบรรณเข้มแข็ง 

ผูจ้ัด : คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.  

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 ก.ย. 53 13 ก.ย. 53 

ฐิติมา ศรีลุนช่าง 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้านการเรียนการ

สอน และการวิจัย โครงการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 1 กลุ่มวิชาที่ 1 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

15 ก.พ. 53 16 ก.พ. 53 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

เรื่อง : ประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง ความเป็น

หนึ่งเดียวของการเกรดเม็ดเลือดแดง 

ผูจ้ัด : สภาเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ : โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์ปทุมวัน กทม. 

10 พ.ค. 53 11 พ.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพฒันาบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ผูจ้ัด : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สถานที่ : โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยลั ครูส พัทยา จ.ชลบุร ี

9 ก.ย. 53 11 ก.ย. 53 

ณัฐยา แซ่อึ้ง 

เรื่อง : อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณในหัวข้อการ

เสริมสร้างวินยัจรรยาบรรณของบุคลากร มข. ตามโครงการ 

จรรยาบรรณเข้มแข็ง 

ผูจ้ัด : คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.  

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 ก.ย. 53 13 ก.ย. 53 

เต็มดวง ลิ้มไพบลูย์ 

เรื่อง : ประชุมโครงการวิจัยภายใต้ทนุส่งเสริมกลุม่นักวจิัยอาชีพ 

ผูจ้ัด : สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

สถานที่ : ห้องประชุม 513 ชัน้ 5 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขต

ราชเทวี กทม. 

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 

เรื่อง : เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักวิจัย ในการวิจัยเชิงนโยบายและ

ประเมินผลด้านการควบคุมยาสูบ 

ผูจ้ัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ 

สถานที่ : อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 

ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ Integrative Physiology, Medicine, Food and 

Technology: Building a Healthy Future 

ผูจ้ัด : ภาควชิาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมพิสิฏฐ์อณุสรณ์ ชัน้ 5 อาคารเตรยีมวิทยาศาสตร ์1 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เรื่อง : อบรมเกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ.53 26 ก.พ.53 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เรื่อง : สัมมนาการจัดทําแนวทางปฏิบัติการบูรณาการบุหรี่และสารเสพ

ติดในวิชาชีพเทคนคิการแพทย์เพื่อชมุชน 

ผูจ้ัด : สภาคณบดสีถาบันบณัฑิตเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สถานที่ : ห้องทวพีัฒนา โรงแรมศาลายาพาวลิเลียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 มี.ค. 53 6 มี.ค. 53 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 

นงนุช เศรษฐเสถียร 

เรื่อง : อบรมผูน้ําการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารหลกัสูตร การเรียน

การสอนและการวจิัย 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้ 5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 มิ.ย. 53 17 ก.ย. 53 

นพมาศ เข็มทองหลาง 

เรื่อง : สัมมนาการจัดทําแนวทางปฏิบัติการบูรณาการบุหรี่และสารเสพ

ติดในวิชาชีพเทคนคิการแพทย์เพื่อชมุชน 

ผูจ้ัด : สภาคณบดสีถาบันบณัฑิตเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สถานที่ : ห้องทวพีัฒนา โรงแรมศาลายาพาวลิเลียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 มี.ค. 53 6 มี.ค. 53 

นพมาศ เข็มทองหลาง 

เรื่อง : สัมมนาเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องเทคนิคการแพทย์กับการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ผูจ้ัด : สภาเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ : โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ จ.นนทบุร ี

7 เม.ย. 53 7 เม.ย. 53 

น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการผลิตตําราทางวิชาการ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

12 ม.ค. 53 12 ม.ค. 53 

น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

เรื่อง : อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Program Flash 

ผูจ้ัด : สํานักวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ e-learning สําหรับอาจารย ์

สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ  

25 มี.ค. 53 25 มี.ค. 53 

น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

เรื่อง : ประชุม และสรุปบทเรยีน แลกเปลี่ยนตามโครงการด้านส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รบัทุน สปสช. ป ี2009 

ผูจ้ัด : ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข. 

สถานที่ : ห้องเอรวัณ ชัน้ 1 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 

29 มี.ค. 53 29 มี.ค. 53 

น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจยักายภาพบาํบัดในศูนย์แพทย์ชุมชน 

ผูจ้ัด : สภากายภาพบําบัด 

สถานที่ : โรงแรมอมารี ดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสติ กทม.  

1 ส.ค. 53 3 ส.ค. 53 

นันทรัตน ์โฆมานะสิน 

เรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผูจ้ัด : ฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

15 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 

นันทรัตน ์โฆมานะสิน 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

นิชา เจริญศรี 

เรื่อง : ไปร่วมทาํวจัิย ณ ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผูจ้ัด : อ. นิชา เจรญิศร ีและ รศ.นพ. นพพร สิทธิสมบตัิ  

สถานที่ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 ต.ค. 52 22 ต.ค. 52 

นิชา เจริญศรี 

เรื่อง : อบรมเรื่องการพัฒนาวัคซีนทดสอบแบบ subviral particle เพื่อ

ป้องกันโรคติดเช้ือ Flavivirus (Development of subviral particle for use 

as flavivirus vaccine candidate) 

ผูจ้ัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานที่ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15 มี.ค. 53 14 มิ.ย. 53 

นิชา เจริญศรี 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

พรทิพย ์ปิ่นละออ 

เรื่อง : อบรม”พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการ

สอน รุ่นที่ 4”  

ผูจ้ัด : สํานักงานวเิทศสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

19 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 

พรทิพย ์ปิ่นละออ 

เรื่อง : อบรมเรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอน โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็น

สื่อการสอน รุ่นที่ 4 

ผูจ้ัด : สํานักงานวเิทศสัมพันธ ์

สถานที่ : สํานักงานวิเทศสัมพันธ ์

19 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 

พรทิพย ์ปิ่นละออ 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

พรรณ ีปึงสุวรรณ 

เรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผูจ้ัด : ฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

15 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 

พรรณ ีปึงสุวรรณ 

เรื่อง : พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจาํป ี2009 หลักสูตร

เฉพาะที่ 39 เรื่องการเขียนบทความปริทัศน ์

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรมสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์

สารสนเทศ ชัน้ 6 

26 ต.ค. 52 26 ต.ค. 52 

พรรณ ีปึงสุวรรณ 

เรื่อง : อบรม Conceptual and Mind Mapping (ครั้งที่ 2) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สถานที่ : ห้องอบรม computer ชัน้7 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ 

29 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

พรรณ ีปึงสุวรรณ 

เรื่อง : สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการให้คําปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ผูจ้ัด : กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวทิยาลยั 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

2 ก.ค. 53 2 ก.ค. 53 

พรรณ ีปึงสุวรรณ 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ.53 26 ก.พ.53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : ประชุม เรือ่ง UK Thailand Symposium Advances in Cancer 

Research: Roles of the p53 

ผูจ้ัด : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานที่ : อาคาร อปร. ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 พ.ย. 52 24 พ.ย. 52 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย.53 21 เม.ย.53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : สัมมนา และฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2553 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. 

สถานที่ : ฟอร์รา่ ฮิลล ์รีสอร์ท จ.เลย 

26 พ.ค.53 27 พ.ค. 53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง การพัฒนาที่

ยืดหยุ่นและยั่งยืน 

ผูจ้ัด : เมืองทองธานี 

สถานที่ : ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

9 มี.ค. 53 13 มี.ค. 53 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : ประชุมโครงการวิจัยภายใต้ทนุส่งเสริมกลุม่นักวจิัยอาชีพ 

ผูจ้ัด : สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

สถานที่ : ห้องประชุม 513 ชัน้ 5 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระราม 6 เขต

ราชเทวี กทม. 

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

พัชร ีเจียรนัยกูร 

เรื่อง : อบรมเรื่อง ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 

ผูจ้ัด : สํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

สถานที่ : ห้องประชุม 1401-1403 ชัน้ 4 อาคารสถาบนัวิจัยและพัฒนา  

27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ์ 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

พิพัฒน์ ศรีเบญจลกัษณ์ 

เรื่อง : อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําลายเชื้อและทํา

ให้ปราศจากจากเช้ือ 

ผูจ้ัด : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุโรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

25 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การจด

สิทธบิัตร และการใช้ประโยชน ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

7 ม.ค. 53 7 ม.ค. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : ประชุม สัมมนา โครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 17 (1/2010) 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

22 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : อบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายศิษย์

เก่าสัมพันธ ์

ผูจ้ัด : สํานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มข. 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

26 มี.ค. 53 26 มี.ค. 53 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : อบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการยกร่างกฎหมาย 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

8 ก.ค. 53 8 ก.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

พิศมัย มะลิลา 

เรื่อง : แนวทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2009 

ผูจ้ัด : สํานักวิชาศกึษาทั่วไป  

สถานที่ : ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 

ไพเกษม แสนยานสุิน 

เรื่อง : อบรม”พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการ

สอน รุ่นที่ 4”  

ผูจ้ัด : สํานักงานวเิทศสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

19 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 

ไพเกษม แสนยานสุิน 

เรื่อง : ประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง ความเป็น

หนึ่งเดียวของการเกรดเม็ดเลือดแดง 

ผูจ้ัด : สภาเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ : โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์ปทุมวัน กทม. 

10 พ.ค. 53 11 พ.ค. 53 

ไพเกษม แสนยานสุิน 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์

เรื่อง : พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจาํป ี2009 หลักสูตร

เฉพาะที่ 39 เรื่องการเขียนบทความปริทัศน ์

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรมสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์

สารสนเทศ ชัน้ 6 

26 ต.ค. 52 26 ต.ค. 52 

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การจด

สิทธบิัตร และการใช้ประโยชน ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

7 ม.ค. 53 7 ม.ค. 53 

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 

Lesson Study 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

26 ม.ค. 53 26 ม.ค. 53 

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์

เรื่อง : ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเซลล์ตน้กําเนิดครั้งที่ 4 เรื่อง 

Stem cell Innovation: a Milestone beyond Life Scirnce Roadblocks 

ผูจ้ัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อยและเซลล์ตน้กําเนิด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

สถานที่ : ห้องสรุนาร ีสุรสัมมนาคาร และห้องปฏิบัติการเซลลต์้นกําเนิน 

อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

24 ก.ค. 53 30 ก.ค. 53 

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ภาณุทรรศน ์กฤชเพชรรัตน ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

เรื่อง : ประชุมการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสตูรสาธารณสุข 

เขต 11 และ12 

ผูจ้ัด : โครงการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 

สถานที่ : โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น 

11 ก.พ. 53 12 ก.พ. 53 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

เรื่อง : ประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1 เรื่อง ความเป็น

หนึ่งเดียวของการเกรดเม็ดเลือดแดง 

ผูจ้ัด : สภาเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ : โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์ปทุมวัน กทม. 

10 พ.ค. 53 11 พ.ค. 53 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

มณเฑียร พันธุเมธากุล 

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไปแบบบรูณาการ 

ผูจ้ัด : สํานักวิชาศกึษาทั่วไป 

สถานที่ : ห้องศรีจนัทร์ 2 ชัน้ 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส อําเภอเมือง 

จ.ขอนแก่น 

23 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53 

ไมตรี ปะการะสังข ์

เรื่อง : ประชุมวิชาการประจําป ี2009 เนื่องในวันเอดสโ์ลก 2010 และใน

วะระครบรอง 10 ป ีสถาบันเอดส์ มข. เรื่อง " การป้องกันและการดูแล

รักษาเอดสท์ันยุค" 

ผูจ้ัด : สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

25 พ.ย. 52 27 พ.ย. 52 

ไมตรี ปะการะสังข ์

เรื่อง : สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการให้คําปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ผูจ้ัด : กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวทิยาลยั 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

2 ก.ค. 53 2 ก.ค. 53 

ไมตรี ปะการะสังข ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผูจ้ัด : ฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

15 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เรื่อง : เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาํป ีครั้งที ่19 สมาคมไวรัสวิทยาแห่ง

ประเทศไทย 

ผูจ้ัด : สมาคมไวรสัวิทยา (ประเทศไทย) 

สถานที่ : โรงแรมรอยัลริเวอร ์กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 52 21 พ.ย. 52 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการประจําป ี2009 เนื่องในวันเอดสโ์ลก 2010 และใน

วะระครบรอง 10 ป ีสถาบันเอดส์ มข. เรื่อง" การป้องกันและการดูแล

รักษาเอดสท์ันยุค" 

ผูจ้ัด : สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

25 พ.ย. 52 27 พ.ย. 52 

ยุพา เอ้ือวิจิตรอรณุ 

เรื่อง : สัมมนาเรื่องการจัดทําแนวทางปฏิบัติการบูรณาการบุหรี่และสาร

เสพติดในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเ์พื่อชุมชน 

ผูจ้ัด : สภาเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ : โรงแรมศาลายาพาวลิเลยีน มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 มี.ค. 53 6 มี.ค. 53 

ยุพิน อนิวรรตอังกรู 

เรื่อง : อบรมวิชาการทางห้องปฏิบตัิการในหัวข้อเรื่อง "ความสําคัญทาง

คลินิก การวิเคราะห์ การแปลผล และการบริหารจัดการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ" 

ผูจ้ัด : บรษิัทซสิเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  

20 พ.ย. 52 20 พ.ย. 52 

ยุพิน อนิวรรตอังกรู 

เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 34 

ผูจ้ัด : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ตอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

19 เม.ย.53 22 เม.ย.53 

ยุพิน อนิวรรตอังกรู 

เรื่อง : ประชุมวิชาการกลุม่ผู้ใช้เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 

และเผยแพรผ่ลงานวิจัย เรื่อง Research Population Data for malaria 

ผูจ้ัด : บรษิัท พี ซ ีแอล โฮลดิ้ง จํากัด 

สถานที่ : ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา กทม. 

27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 

เยาวลักษณ ์ธีระเจตกูล 

เรื่อง : การพัฒนาระบบอาจารย์พี่เลีย้ง/อาจารย์ทีป่รึกษา (Mentor) 

ผูจ้ัด : สํานักบริหารการวิจัย 

สถานที่ : ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 ก.ย. 53 30 ก.ย. 53 

รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 

เรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผูจ้ัด : ฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

15 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ.53 26 ก.พ.53 

รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 

เรื่อง : ประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติ (พ.ศ.2551-2554) และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

(พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบมสี่วนร่วม 

ผูจ้ัด : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  

10 มี.ค. 53 10 มี.ค. 53 

รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 

เรื่อง : อบรมผูน้ําการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารหลกัสูตร การเรียน

การสอนและการวจิัย 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้ 5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 มิ.ย. 53 17 ก.ย. 53 

รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไปแบบบรูณาการ 

ผูจ้ัด : สํานักวิชาศกึษาทั่วไป 

สถานที่ : ห้องศรีจนัทร์ 2 ชัน้ 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส อําเภอเมือง 

จ.ขอนแก่น 

23 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53 

ลิ่มทอง พรหมดี 

เรื่อง : ประชุมวิชาการบุหรี่กับสภุาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 

ผูจ้ัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขา่ย 

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 

9 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 

วรวรรณ ชุมเปีย 

เรื่อง : พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจาํป ี2009 หลักสูตร

เฉพาะที่ 39 เรื่องการเขียนบทความปริทัศน ์

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรมสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์

สารสนเทศ ชัน้ 6 

26 ต.ค. 52 26 ต.ค. 52 

วรวรรณ ชุมเปีย 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องรบัขวัญ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ส.ค. 53 2 ส.ค. 53 

วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการครั้งที่ 5 สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

และองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ประจําป ี2010 

เรื่อง การเรียนการสอนระดบัอุดมศกึษาสู่การเปลี่ยนแปลง 

ผูจ้ัด : สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชพีอาจารย์และองคก์ร

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) 

สถานที่ : ห้องควนีส์ปาร์ค 1-2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กทม. 

22 ก.ค. 53 23 ก.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

วิญญู วงศ์ประทุม 

เรื่อง : ประชุมวิชาการประจําป ี2009 เนื่องในวันเอดสโ์ลก 2010 และใน

วาระครบรอง 10 ป ีสถาบันเอดส์ มข. เรื่อง " การป้องกันและการดูแล

รักษาเอดสท์ันยุค" 

ผูจ้ัด : สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

25 พ.ย. 52 27 พ.ย. 52 

วิสุทธิ ์กังวานตระกูล 

เรื่อง : สัมมนา หัวข้อ How to Business continuously & Building the 

Quality System and Tools for management 

ผูจ้ัด : บ.แร็กซ์ อนิเตอร์ไดนอสติค จํากัด 

สถานที่ : โรงแรมรามมากาเด้น กรุงเทพฯ 

29 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 

ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ.53 26 ก.พ.53 

ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคน้สิทธบิัตร และการบันทึกข้อมูลใน

ระบบ NRPM 

ผูจ้ัด : สํานักบริหารการวิจัย ร่วมกับสํานักบริหารจัดการทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 1 อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 

ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

เรื่อง : เข้าร่วมเสนอผลงานในงาน KKU Show & Share 2010 

ผูจ้ัด : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : อาคารวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 

ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

เรื่อง : สัมมนาเครือข่ายคณาจารย์บณัฑิตศึกษาและกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารให้คําปรึกษาวทิยานิพนธ์ที่ด ี

ผูจ้ัด : กลุ่มสารสนเทศและวชิาการ บัณฑิตวิทยาลัย 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ  

30 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 

ศิริพร ภัทรกิจกําจร 

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอน e-learning ด้วย LMS Moodle สําหรบั

อาจารย ์(เบื้องต้น) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 7 สํานักนวัตกรรมการการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ  

18 ส.ค. 53 19 ส.ค. 53 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 

เรื่อง : เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาํป ีครั้งที ่19 สมาคมไวรัสวิทยาแห่ง

ประเทศไทย 

ผูจ้ัด : สมาคมไวรสัวิทยา (ประเทศไทย) 

สถานที่ : โรงแรมรอยัลริเวอร ์กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 52 21 พ.ย. 52 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 

เรื่อง : ประชุมและนําเสนอผลงาน วจิัยระดับนานาชาต ิThe 2nd Annual 

International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 

ผูจ้ัด : - 

สถานที่ : จ.มหาสารคาม 

13 ก.พ. 53 14 ก.พ. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 

เรื่อง : ประชุมสัมมนา ประจําป ี2010 ครั้งที่ 3 

ผูจ้ัด : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานที่ : ห้องประชุมมงคลนาวิน คณะแพทยศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

24 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53 

สาวิตร ีวันเพ็ญ 

เรื่อง : หลักสูตรผูน้ําด้านการเรียน การสอน ACore 301 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

16 ส.ค. 53 3 ธ.ค. 53 

สุกัลยา อมตฉายา 

เรื่อง : สัมมนาโครงการส่งเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรูผู้น้ําดา้น

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

25 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 

สุกัลยา อมตฉายา 

เรื่อง : เข้าร่วมการนําเสนอผลการวจิัยและเข้าร่วมเวทสีังเคราะห์ความรู้

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการสรา้งเสริมสุขภาพ ป ี2551 ครั้งที่ 2 

ผูจ้ัด : สํานักงานโครงการการติดตามสนับสนุน การสงัเคราะห์ความรู ้

และการประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการสร้า 

สถานที่ : ห้องปชีมุ อัปสรา 2 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม. 

23 พ.ย. 52 23 พ.ย. 52 

สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดษิฐ์ 

:2-V Research program 

ผูจ้ัด : สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 

12 พ.ย. 52 12 พ.ย. 52 

สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 34 และเสนอ

ผลงานด้วย โปสเตอร์ 

ผูจ้ัด : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ตอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

19 เม.ย.53 22 เม.ย.53 

สุทธิพรรณ กิจเจริญ 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

เรื่อง : การใชโ้ปรแกรม Open Journal System (OJS) 

ผูจ้ัด : มูลนิธสิาธารณสุขศาสตร์ (มสช.) 

สถานที่ : ศูนย์สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

21 ธ.ค. 52 22 ธ.ค. 52 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการเรื่อง Prevention and Control of Thalassemia 

ผูจ้ัด : โครงการธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ : ห้องภาณุมาศ ชัน้ 10 โรงแรมรอยัลริเวอร ์กทม. 

20 พ.ย. 52 20 พ.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก ครั้งที่ 11 

ผูจ้ัด : เครือข่าย คปก. 

สถานที่ : โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอรท์ เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

1 เม.ย. 53 3 เม.ย. 53 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

เรื่อง : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการ 

ประจําปี 2010 โครงการนําร่องกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใตโ้ครงการ

เครือข่ายเชิงกลยทุธ ์เพื่อผลิตและพฒันาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

สถานที่ : ห้องประชุมศาสตราจารย์วจิิตร ศรีสะอ้าน ชัน้ 5 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7 ก.ค. 53 7 ก.ค. 53 

สุพรรณ ฟู่เจริญ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ครั้งที ่3 : เครือข่ายกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั 

ผูจ้ัด : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สถานที่ : โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัลครูส เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

9 ก.ย. 53 11 ก.ย. 53 

สุภาภรณ ์ผดุงกิจ 

เรื่อง : อบรมพัฒนาอาจารย์ดา้นการใช้ e-learning (ครั้งที2่) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรม computer ชัน้7 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ 

2 พ.ย. 52 3 พ.ย. 52 

สุภาภรณ ์ผดุงกิจ 

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

สุภาภรณ ์ผดุงกิจ 

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไปแบบบรูณาการ 

ผูจ้ัด : สํานักวิชาศกึษาทั่วไป 

สถานที่ : ห้องศรีจนัทร์ 2 ชัน้ 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส อําเภอเมือง 

จ.ขอนแก่น 

23 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53 

อชิระ หิรัญตระกลู 

เรื่อง : ประชุมวิชาการประจําปเีรื่อง Basic Sport Physical Therapy 

Workshop: Physical Therapy Management for Football 

ผูจ้ัด : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

สถานที่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : ประชุมวิชาการประจําป ี2009 เนื่องในวันเอดสโ์ลก 2010 และใน

วาระครบรอง 10 ป ีสถาบันเอดส์ มข. เรื่อง" การป้องกันและการดูแล

รักษาเอดสท์ันยุค" 

ผูจ้ัด : สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องประชุมมิตรภาพ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม  

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 พ.ย. 52 27 พ.ย. 52 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรม Conceptual and Mind Mapping (ครั้งที่ 2) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สถานที่ : ห้องอบรม computer ชัน้7 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ 

29 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 
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ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมพัฒนาอาจารย์ดา้นการใช้ e-learning (ครั้งที2่) 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องอบรม computer ชัน้7 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

อาคารศูนย์สารสนเทศ 

2 พ.ย. 52 3 พ.ย. 52 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 

Lesson Study 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

26 ม.ค. 53 26 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การจด

สิทธบิัตร และการใช้ประโยชน ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

7 ม.ค. 53 7 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการผลิตตําราทางวิชาการ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

12 ม.ค. 53 12 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการพัฒนานักวจิัยรุ่นใหม ่

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

21 ม.ค. 53 22 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

22 ม.ค. 53 22 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการผลิตตําราทางวิชาการ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

12 ม.ค. 53 12 ม.ค. 53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป มข. 

ผูจ้ัด : สํานักวิชาศกึษาทั่วไป  

สถานที่ : โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง 

27 เม.ย.53 29 เม.ย.53 

อรวรรณ บุราณรกัษ์ 

เรื่อง : สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการให้คําปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ผูจ้ัด : กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวทิยาลยั 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

2 ก.ค. 53 2 ก.ค. 53 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

เรื่อง : อบรมเกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ.53 26 ก.พ.53 

อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 
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ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

อรุณลักษณ ์ลุลิตานนท ์

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

อรุณลักษณ ์ลุลิตานนท ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

อรุณลักษณ ์ลุลิตานนท ์

เรื่อง : เพื่อการพฒันาระบบอาจารย์พี่เลี้ยง/อาจารยท์ี่ปรึกษา (Mentor) 

ผูจ้ัด : สํานักบริหารการวิจัย 

สถานที่ : ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 ก.ย. 53 30 ก.ย. 53 

อรุณวด ีชนะวงศ์ 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

อลงกต เอมะสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

อลงกต เอมะสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องรบัขวัญ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ส.ค. 53 2 ส.ค. 53 

อัครานี ทิมินกุล 

เรื่อง : สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการให้คําปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ผูจ้ัด : กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวทิยาลยั 

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

2 ก.ค. 53 2 ก.ค. 53 

อําพร ไตรภทัร 

เรื่อง : ประชุมวิชาการการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดษิฐ์ 

:2-V Research program 

ผูจ้ัด : สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 

12 พ.ย. 52 12 พ.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถิติการพัฒนาความรู้สายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

กรพัชรา ปุย๋ภูงา 

เรื่อง : การพัฒนาทักษะการใหบ้ริการที่ด ี

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

26 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

กรพัชรา ปุ๋ยภูงา 

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปเปน็มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

กรพัชรา ปุ๋ยภูงา 

เรื่อง : อบรมสัมมนา การบริหารจัดการด้านการเงนิของหน่วยงานรัฐ 

ผูจ้ัด : กองคลัง 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

15 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 

กรพัชรา ปุ๋ยภูงา 

เรื่อง : โครงการสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นจากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้ได้รับรางวัล

จากเวทีการแสดงความภาคภูมิใจและความสําเร็จ THE 4th KKU SHOW 

and SHARE 2010 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารสิริคุณากร (สํานกังานอธิการบด ี

อาคารใหม่) 

27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 

กรพัชรา ปุ๋ยภูงา 

เรื่อง : แนะนําขั้นตอนการโอนงบประมาณทั้งงบประมาณปกต ิและการ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ ์

ผูจ้ัด : กองแผนงาน กองคลัง ร่วมกับทีมผูดู้แลระบบ 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 (กองอาคารและสถานที่) ชัน้ 1 สํานักงาน

อธิการบด ี2 

8 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 

กฤติยา ไสยรส 

เรื่อง : อบรมการสร้างและการพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 ม.ค. 53 20 ม.ค. 53 

เชิดชูเกียรต ิพงษ์ไทย 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

เชิดชูเกียรต ิพงษ์ไทย 

เรื่อง : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP)  

ผูจ้ัด : งานพสัดุ กองคลัง 

สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12 พ.ค. 53 12 พ.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

เสกสิทธิ ์สังคีร ี

เรื่อง : อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติทีด่ีสู่การจดสิทธิบัตรและ

การใช้ประโยชน ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

เอมอร ทุยบึงฉิม 

เรื่อง : กลยุทธใ์นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 ก.พ. 53 18 ก.พ. 53 

เอมอร ทุยบึงฉิม 

เรื่อง : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 

ผูจ้ัด : งานพสัดุ กองคลัง 

สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12 พ.ค. 53 12 พ.ค. 53 

เอมอร ทุยบึงฉิม 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

เอมอร ทุยบึงฉิม 

เรื่อง : อบรมกลยทุธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมจากการ

ปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

23 ส.ค. 53 23 ส.ค. 53 

โลมใจ สินเธาว ์

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรม 

ผูจ้ัด : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการศูนย์คอมพวิเตอร์ ชัน้ 4 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

20 ต.ค. 52 20 ต.ค. 52 

โลมใจ สินเธาว ์

เรื่อง : การพัฒนาทักษะการใหบ้ริการที่ด ี

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

26 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

โลมใจ สินเธาว ์

เรื่อง : อบรมการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ

ด้านการบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

15 มี.ค. 53 2 เม.ย. 53 

โลมใจ สินเธาว ์

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

ไพวรรณ คําแพง 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2553 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ไพวรรณ คําแพง 

เรื่อง : อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติทีด่ีสู่การจดสิทธิบัตรและ

การใช้ประโยชน ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : อบรมการกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด (KPI) ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : อบรมการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ

ด้านการคลังและพัสด ุ

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

15 มี.ค. 53 2 เม.ย. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดบังคับ 

สําหรับการปฏิบัตงิานด้านการเงินและการบัญช ี

ผูจ้ัด : สํานักงานตรวจสอบภายใน สาํนักงานอธิการบดี 

สถานที่ : โรงแรมบางแสนวลิล่า จ.ชลบุร ี

12 พ.ค. 53 15 พ.ค. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : อบรมสัมมนา การบริหารจัดการด้านการเงนิของหน่วยงานรัฐ 

ผูจ้ัด : กองคลัง 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิต คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

15 ก.ค. 53 16 ก.ค. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : โครงการสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นจากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้ได้รับรางวัล

จากเวทีการแสดงความภาคภูมิใจและความสําเร็จ THE 4th KKU SHOW 

and SHARE 2010 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารสิริคุณากร  

27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : เครือข่ายการเงิน บัญชีและพสัด ุระบบรายงานการตรวจสอบ

ทางการเงิน การจดัสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผูจ้ัด : กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 กองอาคารสถานที ่

9 ก.ย. 53 9 ก.ย. 53 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : เครือข่ายการเงิน บัญชีและพสัด ุหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ

ยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายการ 

ผูจ้ัด : กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 กองอาคารสถานที ่

17 ก.ย. 53 17 ก.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

จันทร์หอม คําภ ู

เรื่อง : การบันทกึเงินกันเหลื่อมป ีประจําปีบริหาร 2010 และการออก

รายงาน 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน กองคลัง ร่วมกับทีมผูดู้แลระบบ 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 (กองอาคารและสถานที่) ชัน้ 1 สํานักงาน

อธิการบด ี2 

8 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : การพัฒนาทักษะการใหบ้ริการที่ด ี

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

26 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : อบรมการจัดทําแฟ้มผลงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

18 ม.ค. 53 18 ม.ค. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : อบรมการจัดการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

28 ม.ค. 53 28 ม.ค. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : อบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการทีด่ ี

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

26 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : อบรมวิธีการบันทึกข้อมูลผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพือ่ไปเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่าง

พระราชบัญญัติ มข. พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

ชลธิศา พลทองมาก 

เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการงานบุคคล 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 

ชาญชัย ศรีกุล 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : ประชุม - สัมมนาเครือข่ายผูป้ฏิบัติงานดา้นประกันคุณภาพ 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. 

สถานที่ : ศูนย์ซีเบิร์ด (ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง) จ.บุรีรัมย ์

12 พ.ย. 52 13 พ.ย. 52 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : อบรมการจัดการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

28 ม.ค. 53 28 ม.ค. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : อบรมการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ

ด้านนโยบายและแผน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

15 มี.ค. 53 2 เม.ย. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : อบรมสืบคน้บทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) 

ผูจ้ัด : สํานักวิทยบริการ 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร 2 สํานักวิทยบริการ 

16 ก.ย. 53 16 ก.ย. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : โครงการจติวิทยากรใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : อบรมกลยทุธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมจากการ

ปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

23 ส.ค. 53 23 ส.ค. 53 

ดรุณ ีชูคันหอม 

เรื่อง : 1. แนะนําการบันทึกข้อมูลแผนงบประมาณปี 2554 2. แนะนํา

ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกรายการครภุัณฑ์ลงในแผน

ประจําป ี

ผูจ้ัด : กองแผนงาน กองคลัง ร่วมกับทีมผูดู้แลระบบ 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 (กองอาคารและสถานที่) ชัน้ 1 สํานักงาน

อธิการบด ี2 

8 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมการหาความไม่แน่นอนในงานทดสอบทางเคมี 

ผูจ้ัด : โครงการพฒันาทางห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 

17025-ISO 15189 

สถานที่ : ตึกเพยีรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 พ.ย. 52 1 ธ.ค. 52 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมการสอบเทียบ pH Meter 

ผูจ้ัด : โครงการพฒันาทางห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 

17025-ISO 15189 

สถานที่ : ตึกเพยีรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 พ.ย. 52 17 พ.ย. 52 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมการสอบเทียบปริมาณเครื่องแก้วตรง 

ผูจ้ัด : โครงการพฒันาทางห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 

17025-ISO 15189 

สถานที่ : ตึกเพยีรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 พ.ย. 52 18 พ.ย. 52 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมการสอบเทียบปริมาณเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : โครงการพฒันาทางห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 

17025-ISO 15189 

สถานที่ : ตึกเพยีรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 พ.ย. 52 19 พ.ย. 52 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารจดัการนําบทความวิจัยมาสู่การตีพิมพ์

ระดับชาติและนานาชาต ิ

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

18 ก.พ. 53 18 ก.พ. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชัน้ 4 อาคารศูนย์วิชาการ 

18 ก.พ. 53 18 ก.พ. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอในการประชุม

วิชาการ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

24 ก.พ. 53 24 ก.พ. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารชดุโครงการวิจัย 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 25 ก.พ. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัยด้านวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ผูจ้ัด : คณะแพทยศาสตร์  

สถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 มี.ค. 53 17 มี.ค. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : การสร้างและพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 ม.ค. 53 20 ม.ค. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : การสร้างและพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 ม.ค. 53 20 ม.ค. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณในหัวข้อการ

เสริมสร้างวินยัจรรยาบรรณของบุคลากร มข. ตามโครงการ 

จรรยาบรรณเข้มแข็ง 

ผูจ้ัด : คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 ก.ย. 53 13 ก.ย. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : ประชุมและส่งผลงานทางวิชาการ เรื่อง สีผสมในเครื่องดื่มชา

เขียวของร้านในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานที่ : งาน Show and Share 2010 วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น  

27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : การบันทกึ Power Point ในรปูแบบวิดทีัศน์ โดยระบบ 

Classrecord ครั้งที ่4 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ สํานักนวัตกรรมการเรียนการ

สอน อาคารศูนยส์ารสนเทศ ชัน้ 7 

28 ก.ย. 53 28 ก.ย. 53 

ดวงฤด ีจังตระกูล 

เรื่อง : Use of Capillary Electrophoresis for Separation and Analysis of 

Pharmacentical Research : Natural Products, Biopharmaceutical and 

Forensic" 

ผูจ้ัด : PCL HOLDING Co., Ltd. 

สถานที่ : ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 ก.ย. 53 15 ก.ย. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : TQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร ์

19 ก.พ. 53 19 ก.พ. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

23 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการนําและการจัดการ การเปลีย่นแปลงในที่

ทํางาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

17 ธ.ค. 52 17 ธ.ค. 52 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ

ของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. ...เพื่อไปเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม 

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ดําร ิกูลประสทิธิ ์

เรื่อง : อบรมก้าวสู่ความสําเร็จด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

ตะวัน พลทองมาก 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

28 มิ.ย. 53 28 มิ.ย. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : อบรมเรื่อง "Smart Technology to Increase your Productive-

Khon Kaen" 

ผูจ้ัด : นิตยสาร WindowITPro 

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน ราชาออคดิ ขอนแก่น ห้องบอลลูม 1-2 ชัน้ 2 

26 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง มาตรฐานทรัพยากรดิจิทัลเพื่อการ

คลังความรู ้

ผูจ้ัด : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ IBM Director 

ผูจ้ัด : ศูนย์คอมพวิเตอร์ 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรมชัน้ 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

ทรงเดช ทวีพร 

เรื่อง : ประชุมสัมมนา การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร มข. ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบตัิในระดับปฏิบตัิการด้านเทคนิค 

และการระบุข้อมูลเพื่อการวางแผนยทุธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ประจําปี 2554-2557 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผูจ้ัด : ศูนย์คอมพวิเตอร์ 

สถานที่ : วทิยาลยัการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

19 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

ธนบด ีสุวรรณศร 

เรื่อง : อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดา้นไฟฟ้า  

ผูจ้ัด : กองอาคารและสถานที่ 

สถานที่ : หอประชมุวิทยาศาสตรส์ุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสชัศาสตร ์

7 ก.ย. 53 7 ก.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ธัชพนธ ์บัวคําทุม 

เรื่อง : อบรมการกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด (KPI) ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

ธัชพนธ ์บัวคําทุม 

เรื่อง : ประชุม สัมมนา โครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 17 (1/2010) 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

22 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 

นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ 

เรื่อง : การเขียนขา่วเพื่อการประชาสัมพันธ ์

ผูจ้ัด : งานประชาสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 สํานักงานอธิการบดี 2 

20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

นฤมล ดอนบรรเทา 

เรื่อง : อบรมการจัดการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

28 ม.ค. 53 28 ม.ค. 53 

นฤมล ดอนบรรเทา 

เรื่อง : อบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

13 ม.ค. 53 13 ม.ค. 53 

นฤมล ดอนบรรเทา 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

นฤมล ดอนบรรเทา 

เรื่อง : อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการนักศึกษา

นานาชาติ  

ผูจ้ัด : บัณฑติวิทยาลัย 

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 4 บัณฑิตวทิยาลัย 

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : ประชุมภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจําปีภาษี 2009 

ผูจ้ัด : กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี 

สถานที่ : กองอาคารและสถานที่ สาํนักงานอธิการบดี 2  

3 ธ.ค. 52 3 ธ.ค. 52 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : อบรมการจัดทําแฟ้มผลงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์

18 ม.ค. 53 18 ม.ค. 53 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : อบรมการสร้างและการพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน ด้าน

การเงิน การคลัง และพัสด ุ

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

23 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : ประชุมสัมมนาโครงการเบิกจ่ายเงินเดือนคา่จา้ง และเงินประจํา

ตําแหน่งเข้าบัญชเีงินฝากโดยตรง ประจําป ี2010 

ผูจ้ัด : กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี  

สถานที่ : ห้องประชุม 1 กองอาคารและสถานที ่ 

25 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : อบรมสัมมนา การบริหารจัดการด้านการเงนิของหน่วยงานรัฐ 

ผูจ้ัด : กองคลัง 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

15 ก.ค. 53 16 ก.ค. 53 

นาถฤดี เกียรติพนมแพ 

เรื่อง : โครงการจติวิทยากรใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

บุญธรรม พงษ์ไทย 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

29 มิ.ย. 53 29 มิ.ย. 53 

บุญธรรม พงษ์ไทย 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

บุญฤทธิ ์หลอดคํา 

เรื่อง : อบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงาน

อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูจ้ัด : สถานจดัการและอนุรักษ์พลงังาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 

สถานที่ : ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  

8 มี.ค. 53 8 มี.ค. 53 

บุญฤทธิ ์หลอดคํา 

เรื่อง : เข้าร่วมเสวนาเรื่อง ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิ์ภาพสูง 

พระเอกใหม่ ชนะน็อคทุกรายจ่าย 

ผูจ้ัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 

สถานที่ : ห้องศรีจนัทร์ 1 โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น 

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

บุญฤทธิ ์หลอดคํา 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

บุษด ีชัยนิคม 

เรื่อง : อบรมการเพิ่มพูนศักยภาพผูร้ับผิดชอบงานดา้นสารบรรณ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 

ผูจ้ัด : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มข. 

สถานที่ : ห้องมรกต 1 โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

11 มี.ค. 53 12 มี.ค. 53 

บุษด ีชัยนิคม 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

บุษด ีชัยนิคม 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

28 มิ.ย. 53 28 มิ.ย. 53 

บุษด ีชัยนิคม 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

บุษด ีชัยนิคม 

เรื่อง : โครงการจติวิทยากรใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

ปดารณ ีพวกพระลับ 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

28 มิ.ย. 53 28 มิ.ย. 53 

ปดารณ ีพวกพระลับ 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

ปดารณ ีพวกพระลับ 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : TQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

19 ก.พ. 53 19 ก.พ. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

23 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการนําและการจัดการ การเปลีย่นแปลงในที่

ทํางาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

17 ธ.ค. 52 17 ธ.ค. 52 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงานที่เป็นเลศิ 

Education Criteria for Performance Excellence (ECPE Criteria) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมิน และประกนัคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

1 เม.ย. 53 2 เม.ย. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ

ของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม 

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการยกร่างกฎหมาย 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

8 ก.ค. 53 8 ก.ค. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนความรูก้ลุ่มเครือข่ายด้านแผน  

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 8 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

3 มิ.ย. 53 3 มิ.ย. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : ประชุมและสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิชาและ

หน่วยงาน มข. ปีงบประมาณ 2554 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 53 

ผุสน ีอัยยะแก้ว 

เรื่อง : อบรมก้าวสู่ความสําเร็จด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

พิมพา โสภา 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารจดัการที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 ธ.ค. 52 18 ธ.ค. 52 

พิมพา โสภา 

เรื่อง : อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการนักศึกษา

นานาชาติ  

ผูจ้ัด : บัณฑติวิทยาลัย 

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 4 บัณฑิตวทิยาลัย 

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 

มนัส จันทหาร 

เรื่อง : อบรมการจัดทําแฟ้มผลงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

18 ม.ค. 53 18 ม.ค. 53 

มนัส จันทหาร 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

มนัส จันทหาร 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

มยุร ีฮาตแสนเมือง 

เรื่อง : อบรมการเพิ่มพูนศักยภาพผูร้ับผิดชอบงานดา้นสารบรรณ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 

ผูจ้ัด : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มข. 

สถานที่ : ห้องมรกต 1 โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

11 มี.ค. 53 12 มี.ค. 53 

มยุร ีฮาตแสนเมือง 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

มยุร ีฮาตแสนเมือง 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

28 มิ.ย. 53 28 มิ.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

มยุร ีฮาตแสนเมือง 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

มยุร ีฮาตแสนเมือง 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

มาลัย พงษ์ศร ี

เรื่อง : อบรมการสร้างและการพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์

20 ม.ค. 53 20 ม.ค. 53 

มาลัย พงษ์ศร ี

เรื่อง : อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสาํนักงาน การ

บริหารสาํนักงานยคุใหม่ 

ผูจ้ัด : - 

สถานที่ : จ.เชยีงใหม่ 

2 ธ.ค. 52 5 ธ.ค. 52 

รัดดา อุ่นจันท ี

เรื่อง : สัมมนา เรือ่ง บทบาทของบุคลากรต่อการพัฒนาสํานักวิทยาการ

สู่องค์กรคุณภาพ 

ผูจ้ัด : สํานักวิทยาบริการ 

สถานที่ : สํานักวทิยบริการ จ.จันทบุร ี จ.ตราด 

12 พ.ค. 53 15 พ.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัติงานรายบุคคล 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

22 ก.พ. 53 22 ก.พ. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : ประชุม - สัมมนาเครือข่ายผูป้ฏิบัติงานดา้นประกันคุณภาพ 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. 

สถานที่ : ศูนย์ซีเบิร์ด (ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง) จ.บุรีรัมย ์

12 พ.ย. 52 13 พ.ย. 52 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : อบรมการกําหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด (KPI) ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ

ของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนความรูก้ลุ่มเครือข่ายด้านแผน 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 8 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 มิ.ย. 53 3 มิ.ย. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : อบรมสืบคน้บทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) 

ผูจ้ัด : สํานักวิทยบริการ 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร 2 สํานักวิทยบริการ 

16 ก.ย. 53 16 ก.ย. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : ประชุมและสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิชาและ

หน่วยงาน มข. ปีงบประมาณ 2554 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

24 ส.ค. 53 24 ส.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : อบรมกลยทุธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมจากการ

ปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

23 ส.ค. 53 23 ส.ค. 53 

วลาลักษณ ์ช่างสากล 

เรื่อง : 1. แนะนําการบันทึกข้อมูลแผนงบประมาณปี 2554 2. แนะนํา

ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกรายการครภุัณฑ์ลงในแผน

ประจําป ี

ผูจ้ัด : กองแผนงาน กองคลัง ร่วมกับทีมผูดู้แลระบบ 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 (กองอาคารและสถานที่) ชัน้ 1 สํานักงาน

อธิการบด ี2 

8 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

วศิน พรหมคลัง 

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ และ e-learning 

ผูจ้ัด : สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

15 มี.ค. 53 15 มี.ค. 53 

วศิน พรหมคลัง 

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ

ของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

วิลาวรรณ สีคุณแสน 

เรื่อง : โครงการจติวิทยากรใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

วิไลย์รัตน ์จันทร์อร่าม 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

29 มิ.ย. 53 29 มิ.ย. 53 

วิไลย์รัตน ์จันทร์อร่าม 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

สมเจตน ์วงษ์ชัยพฤกษ์ 

เรื่อง : อบรมการจัดการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

28 ม.ค. 53 28 ม.ค. 53 

สมเจตน ์วงษ์ชัยพฤกษ์ 

เรื่อง : ประชุม สัมมนา โครงการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 17 (1/2010) 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน 

สถานที่ : โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

22 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 

สมเจตน ์วงษ์ชัยพฤกษ์ 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

24 ส.ค. 53 24 ส.ค. 53 

สายัณห ์ศรีเพชร 

เรื่อง : อบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

13 ม.ค. 53 13 ม.ค. 53 

สายัณห ์ศรีเพชร 

เรื่อง : เข้าร่วมเสวนาเรื่อง ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธภิาพสูง 

พระเอกใหม่ ชนะน็อคทุกรายจ่าย 

ผูจ้ัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานจัดการและอนุรักษพ์ลังงาน 

สถานที่ : ห้องศรีจนัทร์ 1 โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น 

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 



รายงานประจําป ี2553   140 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

สายัณห ์ศรีเพชร 

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการตรวจสอบความปลอดภัยของ

อาคาร 

ผูจ้ัด : กองอาคารและสถานที่ 

สถานที่ : ห้องประชุมกองอาคารและสถานที ่

7 ก.ค. 53 7 ก.ค. 53 

สายัณห ์ศรีเพชร 

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําป ี2010 

ผูจ้ัด : งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สํานกังานอธิการบดี อาคาร 2  

25 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 

สายัณห ์ศรีเพชร 

เรื่อง : อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดา้นไฟฟ้า  

ผูจ้ัด : กองอาคารและสถานที่ 

สถานที่ : หอประชมุวิทยาศาสตรส์ุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสชัศาสตร์  

7 ก.ย. 53 7 ก.ย. 53 

สํารวย แก้วสีขาว 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดบัต้น 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

สํารวย แก้วสีขาว 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการนําและการจัดการ การเปลีย่นแปลงในที่

ทํางาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

17 ธ.ค. 52 17 ธ.ค. 52 

สํารวย แก้วสีขาว 

เรื่อง : อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผูจ้ัด : งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

29 มิ.ย. 53 29 มิ.ย. 53 

สํารวย แก้วสีขาว 

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

สํารวย แก้วสีขาว 

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

24 ส.ค. 53 24 ส.ค. 53 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการนักศึกษา

นานาชาติ  

ผูจ้ัด : บัณฑติวิทยาลัย 

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 4 บัณฑิตวทิยาลัย 

6 ส.ค. 53 6 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : การเขียนขา่วเพื่อการประชาสัมพันธ ์

ผูจ้ัด : งานประชาสัมพันธ์ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 สํานักงานอธิการบดี 2 

19 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : โครงการจติวิทยากรใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : สัมมนาเพือ่พัฒนากระบวนการงานในการบริการจัดทําวีซา่ แก่

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 สํานักงานอธิการบด ี

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

สิริภา พันดวง 

เรื่อง : อบรมกลยทุธ์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมจากการ

ปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

23 ส.ค. 53 23 ส.ค. 53 

สุชีวา ว่องไว 

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

สุทธลิักษณ ์พัดเพง็ 

เรื่อง : สัมมนา เรือ่ง บทบาทของบุคลากรต่อการพัฒนาสํานักวิทยาการ

สู่องค์กรคุณภาพ 

ผูจ้ัด : สํานักวิทยาบริการ 

สถานที่ : สํานักวทิยบริการ จ.จันทบุร ีจ.ตราด 

12 พ.ค. 53 15 พ.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : กลยุทธใ์นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 ก.พ. 53 18 ก.พ. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารจดัการที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 ธ.ค. 52 18 ธ.ค. 52 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมโครงการเสวนาประเดน็ที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 6  

18 มี.ค. 53 18 มี.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมวิธีการบันทึกข้อมูลผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมเรื่องเทคนิคการทาํงานและศิลปะการวางตนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ 

ผูจ้ัด : หน่วยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

สถานที่ : ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคาร 6  

คณะพยาบาลศาสตร์  

21 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่างพระ

บัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ

ของรัฐ 

ผูจ้ัด : กองแผนงานและคณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระ

บัญญัติ มข. พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม 

สถานที่ : ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ ์

23 เม.ย. 53 23 เม.ย. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : ประชุมซักซ้อมการเข้าใช้และบันทึกผลการประเมินในระบบงาน 

HR (13.30-16.30 น.) 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ งานทะเบยีนประวัต ิ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

4 พ.ค. 53 4 พ.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมเครือข่ายด้านการเจา้หน้าที ่

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องมรกต ชัน้ 9 โรงแรมหนองคายแกรนด์ จ.หนองคาย 

22 พ.ค. 53 23 พ.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการงานบุคคล 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการยกร่างกฎหมาย 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

8 ก.ค. 53 8 ก.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : ประชุมและอบรมผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ มข. 

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 สนง.อธิการบด ีอาคาร 2  

25 พ.ค. 53 25 พ.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : อบรมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2010 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : โครงการอทุธรณ์และร้องทุกข์ของบุคคลากร 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 ส.ค. 53 25 ส.ค. 53 



รายงานประจําป ี2553   143 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูจ้ัด : ฝ่ายบุคคลและการพัสด ุ

สถานที่ : ห้องสัมมนา 2 ชัน้ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 ก.ย. 53 3 ก.ย. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : โครงการสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นจากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้ได้รับรางวัล

จากเวทีการแสดงความภาคภูมิใจและความสําเร็จ THE 4th KKU SHOW 

and SHARE 2010 

ผูจ้ัด : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี 

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารสิริคุณากร (สํานกังานอธิการบด ี

อาคารใหม่) 

27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 

อมร กูลประสิทธิ ์

เรื่อง : การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลยัไปศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตา่งประเทศ 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม  

สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 ชัน้ 2 กองการเจ้าหน้าที ่สํานักงานอธิการบดี 

อาคาร 2 

9 ก.ย. 53 9 ก.ย. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : TQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร HS.05  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

19 ก.พ. 53 19 ก.พ. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องราชาวดี ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

23 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : เกณฑ์ PMQA/ECPE และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR Writing) 

ผูจ้ัด : สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สถานที่ : ห้องประชุมดุสิตา ชัน้5 อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

25 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องดสุติา ชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

14 ม.ค. 53 14 ม.ค. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการบริหารจดัการที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องสัมมนา2 ชัน้ 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 ธ.ค. 52 18 ธ.ค. 52 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : อบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการยกร่างกฎหมาย 

ผูจ้ัด : กองการเจา้หน้าที่ ฝ่ายบุคคลและพัสด ุ

สถานที่ : ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

8 ก.ค. 53 8 ก.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง / ผู้จัด / สถานที่จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : การบริหารอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สําหรับผูบ้ริหารระดับสูงสายสนับสนนุ พ.ศ.2010 (MCore301) 

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

16 ส.ค. 53 26 พ.ย. 53 

อาภรณ ์เอี่ยมนิรัตน์ 

เรื่อง : อบรมก้าวสู่ความสําเร็จด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ ์

ผูจ้ัด : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

สถานที่ : ห้องประชุมราชาวด ีชัน้ 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 53 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะผู้จัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชร ี  เจียรนัยกูร  รองคณะบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 

 

 

ผู้จัดทํา 
นางอาภรณ์   เอี่ยมนิรัตน์    เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 

นางผุสนี   อัยยะแก้ว    หัวหน้างานนโยบายและแผน 

นางวลาลักษณ์ ช่างสากล    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวดรุณี ชูคันหอม    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวนฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

รวบรวม/วิเคราะห/์เรียบเรียง 
นางสาวดรุณี  ชูคันหอม    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้ออกแบบปก 
นางสาวดรุณี  ชูคันหอม    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

สนับสนนุข้อมูลจาก 

บุคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 




