


“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท�าให้การศึกษาชั้นสูง 
ขยายออกไปถึงภูมิภาคท่ีส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา 
ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคน้ีเป็นอย่างย่ิง ความส�าเร็จในการต้ังมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จึงเป็นความส�าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”
 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2510
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สารจากอธิการบดี

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได ้

ด�าเนินงาน	มาครบรอบถึงปีที่	 48	 และเป็นปีที่มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่	

สมัยที่	10	พร้อมด้วยทิศทางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ใน	4	ปีข้างหน้า	

คือ	เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศที่ติดอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศ	อันดับ	1 

ใน	 80	 ของเอเชีย	 อันดับ	 1	 ใน	 400	 ของโลก	 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีอัตลักษณ์	 มีคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ	 มีบทบาทในการช้ีน�า	 ตอบสนองความ

ต้องการและเตือนสติของสังคม	 เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระดับชาติ	 และระดับ

นานาชาติ	รวมทั้งก�าหนดประเด็นเป้าหมาย	ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องอีก	3	ประเด็น	ได้แก่	1)	เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้

การวิจัยเป็นฐาน	 2)	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ	 และการจัดการองค์กรที่ดี	 สามารถเป็นต้นแบบที่ดี	 และ 

3)	เป็นมหาวิทยาลยัทีม่คีวามสามารถในการบรกิารจดัการทรพัยากร	ทรพัย์สนิ	และทรพัย์สนิทางปัญญา	เพือ่พฒันา

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้	จากแผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ดังกล่าว	ท�าให้ในปี

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาโครงการ/กิจกรรมหลายด้าน	 อาทิเช่น	 การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยสถาบัน 

และการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	การจัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

รถขนส่งมวลชน	 มข.	 (KKU	 Shuttle	 Bus)	 การปรับปรุงระบบงานบริหารบุคคล	 เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	 และการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

เป็นต้น	ส�าหรับด้านคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็น	1	ใน	4	ของสถาบันอุดมศึกษา	

ที่ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	 FL)	 จากส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ทั้งนี้จะเห็นว่าสัมฤทธิผลของการด�าเนินงานทุกด้านได้เกิดจากการ 

ร่วมมอืร่วมใจกนัของผูบ้รหิาร	และบคุลากรของมหาวทิยาลยั	รวมทัง้นกัศกึษา	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายทีไ่ด้อทุศิตน 

เสยีสละ	ทุม่เทแรงกายแรงใจ	และมคีวามต้ังใจในการท�างานเป็นอย่างดยีิง่	ท�าให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นท่ียอมรบั

ในระดับประเทศ	และนานาชาติ	ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายไว้เป็นอย่างสูง	และหวังว่าประชาคม

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน	และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ	

และมีขีดความสามารถสูงในการแข่งขัน	เพื่อเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศสู่ระดับสากลต่อไป	

 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย

		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การจัดท�าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ริเริ่มจากพระยา

อนุมานราชธน	(ยง	เสฐียรโกเศศ)	มอบนายพินิจ	สุวรรณะบุณย์	เป็นผู้ยกร่าง 

โดยท่านก�าหนดให้แนวคิดเป็นรูปพระธาตุพนม	 ซ่ึงเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญ

และศกัดิส์ทิธิข์องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ประดษิฐานอยูเ่หนอืขอนไม้แก่น 

ทัง้สองข้าง	มเีทพยดาอญัเชญิมิง่ขวญัศริมิงคลจากองค์พระธาตพุนมประทาน 

สู่สถาบันแห่งนี้	 	 ส่วนล่างสุดเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 โดยมีพ้ืนหลัง 

แบ่งเป็น	3	ช่อง	อันหมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา		3		ประการ	ได้แก่	

 วิทยา	คือ	ความรู้ดี	

 จริยา	คือ	ความประพฤติดี	

 ปัญญา	คือ	ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

สีประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

	 คือ	 สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ	 และภูมินามของพื้นที่

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย	การอธบิายว่าสีแดงมลัีกษณะอย่างไร	ได้เปรียบ

เทียบกับสีอิฐมอญจึงมีการเรียกสีแดงนี้ว่า	สีอิฐ	ควบคู่กันมา	และประกาศใน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาบัตร	และครุยวิทยฐานะ	พ.ศ.	2544	ระบุว่า

สีประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	คือ	สีดินแดง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	คือ	“ต้นกาลพฤกษ์”	ต่อมามีการ

เรยีกชือ่ทางพฤกษศาสตร์และพจนานกุรมว่า	“กลัปพฤกษ์”	มชีือ่วทิยาศาสตร์

ว่า		Cassia bakeriana	Craib	วงศ์	Leguminosae	ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาด

ย่อม	พุ่มใบแบนกว้าง	ดอกสีชมพู	เมื่อโรยกลายเป็นสีขาว	ช่วงปลายฤดูหนาว

ย่างเข้าฤดูร้อนจะท้ิงใบทั้งต้นเพื่อผลิดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาวบานสะพรั่ง 

แลดูสวยงามอ่อนหวานยิ่งนัก	 ดอกกาลพฤกษ์บานคราใดก็ถึงเวลาสอบไล่ 

ปิดภาคเรียนเทอมปลาย	 และจบการศึกษา	 กาลพฤกษ์จึงเป็นเสมือนต้นไม้

แห่งกาลเวลาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นช่วงทีรุ่น่พีก่�าลงัจะจบการศกึษา

C24 M88 Y11 K17
R167 G59 B36
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ออกสูส่งัคมเพือ่ช่วยกนัสร้างสรรค์ประเทศ	ขณะเดยีวกนัเป็นช่วงทีน้่องใหม่ก�าลงัจะเข้ามาศกึษา	และใช้ชวีติ

ในมหาวิทยาลัย	

	 ศาสตราจารย ์พิมล	 กลกิจ	 ขณะด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได ้น�า 

“ต้นกาลพฤกษ์” ขึน้กราบบังคมทูลถวายองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	และสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	

เพื่อได้ทรงปลูกเมื่อคราวเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	 20	 ธันวาคม	 2510 

ที่หน้าคณะเกษตรศาสตร์	 จึงถือเป็นต้นไม้ประจ�าสถาบันต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา	 และในการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ครั้งที่	 6/2538	 เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2538	 ได้พิจารณาการเรียกชื่อต้นไม้ประจ�า

มหาวิทยาลัย	โดยก�าหนดว่า	หากใช้ในราชการให้ใช้ค�าว่า	“กาลพฤกษ์”

ปณิธาน
	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นศนูย์รวมทางความคดิ	สตปัิญญาของสงัคม	และเป็นศนูย์รวมการศกึษา

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีความสัมพันธ์กับ

นานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

ใกล้ชิดกับกลุม่ประเทศอนิโดจนี	เป็นสถาบันการศกึษาทีเ่ป็นแหล่งเชือ่มโยงความรูท้างอนิโดจนีอย่างแท้จรงิ

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา	รวมทั้งการ

วางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร	 และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย	 วิทยา	 จริยา	 และปัญญา	 อันที่จะ

สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ	และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

วิสัยทัศน์
 (พ.ศ. 2553 – กุมภาพันธ์ 2554)

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

การเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	 มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ	 มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ	และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 (กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน)

	 “มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก	 (World	 Class	 Research	

University)”

	 ภายในปี	พ.ศ.	2558	มหาวทิยาลยัขอนแก่นจะเป็นมหาวทิยาลัยวจัิยชัน้น�าระดับโลก	โดยเทียบเคยีง

จากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศ	อันดับ	1	ใน	80	ของเอเชีย	อันดับ	

1	ใน	400	ของโลก
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน	 การวิจัยพัฒนา	 และนวัตกรรม	 เชื่อมโยง 

กับการบริการวิชาการ	 ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และการแก้ไข	 พัฒนาในพ้ืนท่ีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้รบัการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรทีม่คีณุภาพ

การศึกษา	 การวิจัย	 การบริหารจัดการที่ดี	 มีธรรมาภิบาล	 ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรพัยากร	ทรพัย์สนิและทรพัย์สนิทางปัญญา	เพือ่พฒันามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพาตนเอง

ได้	บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถสงู	มคีณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน	เป็นองค์กรทีม่สีขุภาวะ

ที่ดี	มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร

พันธกิจ
	 การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ค่านิยม
	 1.		 การน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

	 2.	 การให้ความส�าคัญกับคณาจารย์	บุคลากร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และคู่ความร่วมมือ

	 3.		 การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

	 4.		 การมุ่งเน้นอนาคต

	 5.		 การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

	 6.		 ความรับผิดชอบต่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร
	 1.	 มีความตื่นตัว	กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง	ยึดมั่นในกฎระเบียบ	และระบบธรรมาภิบาล

	 2.	 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	ประนีประนอม	และมีการยอมรับความคิดเห็น

	 3.	 มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	 ศรัทธา	 จงรักภักดีต่อองค์กร	 ขยันอดทน	ท�างานเป็นทีม	

และมีจิตใจของการบริการ

	 4.	 เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้	และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์
ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์

เป้าประสงค์ :	บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์ :	 1.	 จดัท�าแผนผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรีและบณัฑิตศกึษา	โดยก�าหนดเป้าหมายและทศิทาง

การผลติบัณฑิตในระยะยาวให้สอดคล้องกบัปัจจยัทรพัยากร	ลกัษณะของสาขาหรอืศาสตร์	

ความต้องการก�าลังคนและความคาดหวังของสังคม

	 	 2.	 พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาให้มีความหลากหลายเพ่ือได้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 

ผู้มีศักยภาพสูง	 ผู ้ด้อยโอกาสโดยเชื่อมโยงกับการจัดโครงการ/กิจกรรม	 การให้ทุน 

การประชาสัมพันธ์	และการตลาดเชิงรุก

	 	 3.	 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยทบทวนและประเมินผลการจัดการหลักสูตรโดยเน้นการ

ประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร	(Result-Based)	และน�าผลการประเมนิมาใช้ในการตัดสิน

ใจเชิงนโยบายในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยน

	 	 4.	 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง

	 	 5.	 พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

	 	 6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดหลักสูตรนานาชาติเพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล

	 	 7.	 พัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

	 	 8.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

	 	 9.	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

	 	 10.	พฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนในระบบ	e-Learning	เพ่ือการขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

เป้าประสงค์ :	แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ :	 1.	 พัฒนาโครงสร้าง	ระบบบริหารจัดการการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย	นวัตกรรม

ที่น�าไปใช้ประโยชน์

	 	 2.	 สร้างและพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.	 พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย

	 	 4.	 พัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

	 	 5.	 พัฒนาระบบการส่งเสริมการเผยแพร่การวิจัย	และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

	 	 6.	 พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ :	มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นศนูย์กลางการบรกิารวชิาการทีส่นบัสนนุการพฒันาสงัคม	ชมุชน	

และประเทศ

กลยุทธ์ :	 1.	 พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ

	 	 2.	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนในด้านต่างๆ

	 	 3.	 ด�าเนินการโครงการชุมชนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ

ชุมชน	โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการสาขาวิชา

	 	 4.	 สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ	ท้องถิ่น	และเอกชน

	 	 5.	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

	 	 6.	 ส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชด�าริและนโยบายรัฐบาล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4	การอนรุกัษ์	พฒันา	ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีและวฒันธรรม			

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งอนุรักษ์	พัฒนา	ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณีอีสาน						

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ :	 1.	 พัฒนาความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 2.	 จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน

	 	 3.	 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยง	ศิลปวัฒนธรรม	ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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	 	 4.	 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์	 หอจดหมายเหตุหรือหอประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพื่อเป็นศูนย์

รวมแห่งประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของ	มข.

	 	 5.	 ปลูกฝังและสร้างค่านิยมความรักและภาคภูมิใจใน	 มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการเรื่อง

ศิลปะ	และวัฒนธรรมอีสาน	และเอกลักษณ์	มข.	เข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตรการ

เรียนการสอน	และกระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป้าประสงค์	 :	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น			มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ :	 1.	 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย

	 	 2.		 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 การตลาดและการบริหารจัดการลูกค้า	

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 3.	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 4.	 ปรบัปรงุและจดัโครงสร้างองค์กรและปรบัระบบบรหิารงานของทัง้ระดบัมหาวทิยาลยัและ

ระดับทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558

(กุมภาพันธ์ 2554 – ปี พ.ศ. 2558)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :	ระบบบริหารจัดการที่ดี	

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลยัขอนแก่นมรีะบบบรหิารจัดการทีดี่ทีส่ร้างคณุภาพชวีติและความผาสุก	ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	(healthy*	organization)	ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐาน

การทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง	(high	performance	organization)	[*	Healthy	หมายถึง	สุขภาวะที่สมบูรณ์	

ทั้งทางกาย	ทางจิต	ทางสังคม	และทางปัญญา]

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ 
	 1)		มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี	

	 2)		พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	

	 3)		การเงิน	งบประมาณและการจัดสรร	

	 4)		การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี	

	 5)		ระบบบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :	การผลิตบัณฑิตที่ดี	

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	มีความรู้	 ความสามารถ							

ทางวิชาการ	มีคุณธรรมและจรยิธรรม	มทีกัษะและความรบัผดิชอบในการทางาน	รวมทัง้การใช้ชวีติในสงัคม							

ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากล	 สามารถแข่งขันกับนานาชาติ							

ได้		บนพื้นฐานของความเป็นไทย	

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 มีหลักสูตรที่ดี	

	 2)	 การจัดการเรียนการสอนที่ดี	(Learning	Management	System)	

	 3)	 การผลิตบัณฑิต	

	 4)	 การพัฒนาคณาจารย์	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนานักศึกษา	

เป้าประสงค์ :	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา	 ให้เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอัน

ดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ	 และ

คุณธรรม	

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 สนับสนุนการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร	 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	 กิจกรรมส่งเสริม				

ด้านจริยธรรมและคุณธรรม	

	 2)		มีหอพักนักศึกษาและสถานที่รองรับการทากิจกรรมที่ดี	

	 3)		ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :	ด้านการวิจัย	

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอาหลักการของการวิจัย														

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาและการพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อนามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู	่

“มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา	(Research	Based	University)”	

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก	

	 2)	 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ	

	 3)		การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	

	 4)		การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน	

	 5)		สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ	 สถานประกอบการ	 ภาคธุรกิจ	

และชุมชน	เพื่อนาผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน	

	 6)	 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :	ด้านบริการวิชาการ	

เป้าประสงค์ :	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน	 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ	 โดยเป็นที่พึ่งของสังคมโดยของประเทศ	 และประเทศใน

ภูมิภาค	 บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 อันจะนาไปสู่การ 

ชี้น�าสังคม		ทางปัญญา		การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	
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ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี	

เป้าประสงค์ :	เป็นผู้นาในการอนุรักษ์	ส่งเสริม	วิจัย	และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า

และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง	ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ	

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :	ด้านพัฒนาคุณภาพ	และระบบประกันคุณภาพ	

เป้าประสงค์ :	มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วน

หนึง่ของกระบวนการบรหิารและดาเนนิงานทกุระบบขององค์กร	เพือ่พฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งคณุภาพทีไ่ด้รบั

การยอมรับตามมาตรฐานสากล	 มีสมรรถนะ	 (Competency)	 ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่ง

ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของชาติ		ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้	

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 :	ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี	

เป้าประสงค์ :	 สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบนัการศกึษาชัน้นาของเอเซยี	และพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้เป็นบณัฑติทีม่คีวาม

พร้อมด้วย	วิทยา	จริยา	ปัญญา	

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :	ด้านชุมชนสัมพันธ์	

เป้าประสงค์ :	 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนา

ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี	
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ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 :	การบริหารจัดการทรัพยากร	ทรัพย์สิน	และทรัพย์สินทางปัญญา	เพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้	

เป้าประสงค์ :	มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร	และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และคุม้ค่าต่อองค์กร	ลดการพึง่พางบประมาณแผ่นดินและมคีวามมัน่คงทางด้านงบประมาณมากข้ึนจากการ

จัดหารายได้เป็นของตนเอง	

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ 
	 1)	 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน   
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พลต�ารวจเอกเภา  สารสิน 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	และ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	และ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	 (29	เม.ย.	-	1	มิ.ย.	54)	 (29	เม.ย.	54	-	28	เม.ย.	56)

 ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ ดร.เตช บุนนาค นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ 
	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์  นพ.อภิสิทธิ์ ธ�ารงวรางกูร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(29 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2556)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

  
 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนสิริชัย ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร์ นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก�าจร รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
	 อธิการบดี					 ประธานสภาคณาจารย์			 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ	 ประธานสภาคณาจารย์
	 	 (29	เม.ย.	-	1	ก.ย.54)	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (7	ก.ย.54	-	28	เม.ย.56)
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

 
     
 รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์    รศ.ดร.อ�านวย ค�าตื้อ
	 รองอธิการบดี	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
	 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  รศ.ดร.ล�าปาง แม่นมาตย์  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ�า

  
 รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด  ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 
	 คณะเภสัชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะเกษตรศาสตร์

  

 ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
	 คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษา

นายสมนึก ปิ่นทอง 
ส�านักงานอธิการบดี

 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 รศ.ดร.เอื้อมพร	ทองกระจาย	 นางสังวาลย์		ช่างทอง	 นางกิตติมา	จันทรสม 
	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
	 และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
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กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 
ประธานกรรมการ	 

ปธ.กก.บ.ไทยลูบเบลนดิ้ง	จก.

  

 นายประยูร อังสนันท์ นางสาวปัณชนิต พัฒน์ด�ารงจิตร นายจีระ ไตรถวิล 
	 รองประธานคนที่	1	 รองประธานคนที่	2	 รองประธานคนที่	2 
	 รองประธานฯ	บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จก.			 ผู้บริหาร	รร.เจริญธานีปริ๊นเซส	ขอนแก่น	 กก.ผจก.บ.อาร์แอนด์เอฟ	จก.

  
 นายฐานุพงศ์  พงศ์พันธ์รดา นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ นายปรามูลวิจ  วิทยาภัทร์วงศ์ 
	 กก.ผจก.บ.กวงถาวรการช่าง	จก.		 CEO	บ.เทคโนแก๊ส	เอส	พี	เอ	 ปธ.กก.บ.เวชภัณฑ์ยา	กาโน่ 
																																																				 	(อิตาลี	-	ไทยแลนด์)	-	จก.	 ป็อก	ซอฟร์ตี้	จก.
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 นายศุภมาศ  ประจักษ์เวช นายนิพิฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา นายแพทย์ค�ารณ ไชยศิริ 
	รอง	ผจก.ใหญ่ฯ	บ.ปตท.สผ.จก.	(มหาชน)	 รอง.ผจก.ใหญ่ฯ บ.ปตท.สผ.จก.	(มหาชน)	 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

  

 นายศักดิ์ชัย  หลูอารีย์สุวรรณ นายนภดล โฆษิตพิพัฒน์ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 
	 หุ้นส่วน	ผจก.หจก.หลูหลวง		 ผจก.เอเชียติวเตอร์เทค	จก.	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มข.
 

   

 นายวิทูร สุริยวนากุล นายธาดา ลิมปิจ�านงค์ ดร.กิตติ  วิทูรวิทย์ลักษณ์ 
	 กก.ผจก.บ.สยามโกบอลเฮ้าส์	จก.	 ผจก.รร.เกษสิริ	ศรีสะเกษ	 กก.ผจก.บ.ผักด๊อกเตอร์	จก.

    

 รศ.ดร.ด�ารงค์ หอมดี รศ.ดร.อ�านวย ค�าตื้อ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดี

รองอธิการบดี

   
 รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน 
	 รองอธิการฝ่ายการคลัง	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 รองอธิการบดีฝ่ายแผน	 รองอธิการบดี 
	 และทรัพย์สิน	 และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ	 และพัฒนาบุคลากร	 ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

   

 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผศ.ลิขิต อมาตยคง ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์  
	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
	 และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผศ.ดร.ช�านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร์  
	 รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา	 รองอธิการบดี 
	 และสื่อสารองค์กร	 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

คณบดี

 รศ.ดร.อนันต์ พลธานี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  
	 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 

 
 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  ผศ.ดร.เกษม นันทชัย  
	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	 คณบดีคณะเทคโนโลยี	
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 รศ.สพญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ รศ.มันทนา สามารถ 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รศ.ดร.ล�าปาง  แม่นมาตย์ รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี 
	 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 รศ.ดร.พีรสิทธิ์  ค�านวณศิลป์ รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ อ.ดร.สุรพล แสนสุข 
	 คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	 คณบดีวิทยาลัยบัณฑิต	 ผู้อ�านวยการวิทยาเขตหนองคาย
	 	 ศึกษาการจัดการ

 รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 
	 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	 คณบดีคณะนิติศาสตร์
	 	 (รักษาการ)
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.ภาวดี	ภักดี 	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน	 	 	

อ.ปาริชาต	บุตรวงค์	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 	 	

รศ.นพ.สุพัชญ์	สีนะวัฒน์	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์

	 	 	 	 ระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ธนากร	วงศ์วัฒนาเสถียร	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน

ผศ.ดร.เทวัญ	เริ่มสูงเนิน	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รศ.ดร.คมกริช	พิมพ์ภักดี			 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ศีขรินทร์	สุขโต	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ

รศ.ดร.สมปอง	ธรรมศิริรักษ์		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 	 	

ผศ.ดร.อภิศักดิ์	ธีระวิสิษฐ์		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ.ดร.กิตติ์	เธียรธโนปจัย	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อนุชา	นิลประพันธ์		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดลชัย	ศรีส�าราญ		 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา			

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์	ฉวีราช		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.นิยม	วงศ์พงษ์ค�า	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม		 	

อ.ดร.สญชัย	ลบแย้ม	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบจราจรและขนส่งมวลชน	 		

	 อ.ธันฐกรณ์	พงศ์พิมล	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการก่อสร้าง		และดูแลรักษา

นายบัญชา	พระพล	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้อ�านวยการศูนย์ สถาบัน ส�านัก (หน่วยงานเทีียบเท่าคณะ)
รศ.ดร.อ�านวย	ค�าตื้อ		 	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.อนัตต์	เจ่าสกุล		 	 ผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

รศ.รวี	หาญเผชิญ	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.วรลาภ	แสงวัฒนชัย		 	 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์	อภิชาติวัลลภ		 ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื๊อ	(ฝ่ายไทย)

ศ.ดร.จาง	เจียเจิ้ง			 	 ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื๊อ	(ฝ่ายจีน)
รศ.ดร.พีระศักดิ์	ศรีฤาชา			 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	
นางสุดใจ	ธนไพศาล		 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
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ผู้อ�านวยการในหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี
นางกิตติมา	จันทรสม		 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

นางสุนาถ	บัวทวน		 	 ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายอัศนีย์	ฐานสันโดษ		 	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่	

นางเพียงเพ็ญ	ภาคอุทัย		 	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	

นายชุบศร	ทัศนขนิษฐากุล		 ผู้อ�านวยการกองอาคารและสถานที่	

นายธัญญา	ภักดี			 	 ผู้อ�านวยการกองกลาง	

นายสมนึก	ปิ่นทอง		 	 ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ	ทิพย์ต�าแย		 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน

นายภูมิภักดิ์	พิทักษ์เขื่อนขันธ์		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการวิจัย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์	สุดภักดี		 	 ผู้อ�านวยการส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน

รศ.สุภาพ	ณ	นคร		 	 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

	 ผศ.ดร.ศีขรินทร์	สุขโต	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ

ผศ.ทรงวิทย์	พิมพะกรรณ์		 ผู้อ�านวยการส�านักวัฒนธรรม
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อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2509 – 2554

รายชื่ออธิการบดี ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

1 ฯพณฯ	พจน์		สารสิน 14		มิถุนายน	2509	–	9	เมษายน	2512

2 ศ.ดร.พิมล		กลกิจ 10	เมษายน	2512	–	2	กันยายน	2512	 	(รักษาราชการ)

3 ศ.ดร.พิมล		กลกิจ 3	กันยาน	2512	–	2	กันยายน	2518

4 นายนิล		มณีโชติ 3	กันยายน	2518	–	12	ตุลาคม	2518	 (รักษาราชการ)

5 ม.ร.ว.จักรทอง		ทองใหญ่ 13	ตุลาคม	2518	–	11	ธันวาคม	2518	 (รักษาราชการ)

6 ศ.นพ.กวี		ทังสุบุตร 12	ธันวาคม	2518	–	4	มิถุนายน	2519		 (รักษาราชการ)

7 รศ.นพ.นพดล		ทองโสภิต 5	มิถุนายน	2519	–	4	กรกฎาคม	2519	 (รักษาราชการ)

8 ศ.ดร.เกษม		สุวรรณกุล 5	กรกฎาคม	2519	–	3	พฤศจิกายน	2519	 (รักษาราชการ)

9 ศ.ดร.ก�าจร		มนุญปิจุ 4	พฤศจิกายน	2519	–	20	กุมภาพันธ์	2521

10 ศ.ดร.วิจิตร		ศรีสอ้าน 21	กุมภาพันธ์	2521	–	13	กันยายน	2521		 	(รักษาราชการ)

11 ศ.ดร.วิทยา		เพียรวิจิตร 14	กันยายน	2521	–	13	ตุลาคม	2521		 	(รักษาราชการ)

12 ศ.ดร.วิทยา		เพียรวิจิตร 14	ตุลาคม	2521	–	21	ตุลาคม	2522

13 รศ.ดร.เทอด		เจริญวัฒนา 22	ตุลาคม	2522	–	1	พฤศจิกายน	2522		 	(รักษาราชการ)

14 ศ.นพ.กวี		ทังสุบุตร 12	พฤศจิกายน	2522	–	1	มกราคม	2523

15 รศ.นพ.นพดล		ทองโสภิต 2	มกราคม	2523	–	19	กันยายน	2526			 (รักษาราชการ)

16 รศ.นพ.นพดล		ทองโสภิต 20	กันยายน	2526	–	19	กันยายน	2529

17 ศ.นพ.สมพร		โพธินาม 20	กันยายน	2529	–	19	กันยายน	2532

18 รศ.นพ.นพดล		ทองโสภิต 20	กันยายน	2532	–	19	กันยายน	2535

19 ศ.นพ.วันชัย		วัฒนศัพท์ 20	กันยายน	2535	–	19	กันยายน	2538

20 รศ.ดร.ปริญญา		จินดาประเสริฐ 20	กันยายน	2538	–	19	กันยายน	2541

21 ผศ.นพ.สุชาติ		อารีมิตร 20	กันยายน	2541	–	5	กุมภาพันธ์	2542		 	(รักษาราชการ)

22 รศ.ดร.ปริญญา		จินดาประเสริฐ 6	กุมภาพันธ์	2542	–	5	กุมภาพันธ์	2546

23 รศ.ดร.สุมนต์		สกลไชย 6	กุมภาพันธ์	2546	–	5	กุมภาพันธ์	2550

24 รศ.ดร.สุมนต์		สกลไชย 6	กุมภาพันธ์	2550	–	5	กุมภาพันธ์	2554

25 รศ.ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย 6	กุมภาพันธ์	2554	–	ปัจจุบัน
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รายชื่อศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา สังกัดคณะ

1 ศ.ดร.	อารันต์	พัฒโนทัย ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

2 ศ.ดร.	เมธา วรรณพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

3 ศ.ดร.	ปริญญา จินดาประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 ศ.ดร.	ละออศรี เสนาะเมือง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

5 ศ.ดร.	ประนอม จันทรโณทัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

6 ศ.ดร.	ศิริพร จิรวัฒน์กุล สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

7 ศ.พญ.	เจศฏา ถิ่นค�ารพ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

8 ศ.พญ.	ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

9 ศ.พญ.	ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

10 ศ.พญ.	วิภา รีชัยพิชิตกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

11 ศ.พญ.	อรทัย พาชีรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

12 ศ.พญ.	อวยพร ปะนะมณฑา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

13 ศ.พญ.	เอมอร ไม้เรียง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

14 ศ.พญ.	ทรงขวัญ ศิลารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

15 ศ.พญ.	เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

16 ศ.พญ.	รัตนวดี ณ	นคร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

17 ศ.นพ.	ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

18 ศ.นพ.	บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

19 ศ.นพ.	ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

20 ศ.	พจน์ ศรีบุญลือ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

21 ศ.นพ.	พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

22 ศ.นพ.	ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

23 ศ.นพ.	มนัส ปะนะมณฑา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

24 ศ.นพ.	ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

25 ศ.ดร.	วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา สังกัดคณะ

26 ศ.นพ.	วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

27 ศ.นพ.	วีรจิตต์ โชติมงคล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

28 ศ.นพ.	วีระชัย โควสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

29 ศ.นพ.	สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

30 ศ.นพ.	สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

31 ศ.นพ.	สุชาติ พหลภาคย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

32 ศ.นพ.	สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

33 ศ.นสพ.ดร.	เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

34 ศ.นพ.	วันชัย วัฒนศัพท์ - วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพ

ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับปัจจัยทรัพยากร     

ลักษณะของสาขาหรือศาสตร์ ความต้องการก�าลังคน และความคาดหวังของสังคม

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นก�าหนดให้มจี�านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาทีม่ขีนาด

เหมาะสม	 โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาสังคมศาสตร์	สาขาวิชาที่ขาดแคลน	และเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์	 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 15	 ปี	 โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ	2554	สรุปได้ดังนี้

  จ�านวนนักศึกษา

 จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในปีการศึกษา	2554	มีจ�านวน	42,978	คน				

โดยแบ่งเป็นนักศึกษาใหม่	จ�านวน	10,151	คน	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	31,939	คน	ระดับบัณฑิต

ศึกษา	จ�านวน	11,039	คน	และจ�านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาเป็นดังนี้

สาขา/จ�านวนนักศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 นักศึกษาทั้งหมด 11,907 2,135 14,042

	 นักศึกษาใหม่ 2,933 613 3,546

	 นักศึกษานานาชาติ 4 72 78	(76+2*)

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 นักศึกษาทั้งหมด 5,774 2,391 8,165

	 นักศึกษาใหม่ 1,139 668 1,807

	 นักศึกษานานาชาติ 6 50 56

สาขาสังคมศาสตร์

	 นักศึกษาทั้งหมด 14,258 6,513 20,771

	 นักศึกษาใหม่ 3,473 1,325 4,798

	 นักศึกษานานาชาติ 107 66 173

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนักศึกษานานาชาติ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน 2 คน
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จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปีการศึกษา	2554	มี	336	สาขาวิชา	แบ่งตาม

ระดับการศึกษา	ได้ดังนี้

ระดับปริญญาตรี	 101	 สาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 5	 สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท	 137	 สาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 16	 สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก	 77	 สาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดใหม่ 

 หลักสูตรที่เปิดสอนประจ�าปีการศึกษา	2554	มี	5	สาขาวิชา	แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี	3	สาขาวิชา	

ระดับปริญญาโท	1	สาขาวิชา	และระดับปริญญาเอก	1	สาขาวิชา	ได้แก่

 ระดับปริญญาตรี

 1.	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตร์

	 2.	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(ส.บ.)	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 3.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 (ศศ.บ.)	 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว	 (นานาชาติ)	 วิทยาลัย

นานาชาติ

 ระดับปริญญาโท

	 1.	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์

 ระดับปริญญาเอก

	 1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์

  1.2 การพัฒนาระบบรับเข้าศึกษา

	 	 	 เพื่อได้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ	 ผู้มีศักยภาพสูง	 ผู้ด้อยโอกาส	 มหาวิทยาลัย 

จึงเชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม	การให้ทุน	การประชาสัมพันธ์	และการตลาดเชิงรุก	ดังนี้

   1) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

	 	 	 	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี		

ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	ตลอดจนวิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 นับเป็นการขยาย 

โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน	นักศึกษา 

อาจารย์แนะแนว	 และผู ้สนใจ	 ซึ่งในงานมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาใน



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา 2554-2555”

การแสดงและกิจกรรมเวที	โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมงาน 

การแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน	 บรรยายพิเศษ	“GAT/PAT	กับ 

ระบบ	 Admission”	 และกิจกรรมนันทนาการ	 การแสดงดนตรี 

ถาม	-	ตอบ	มอบรางวัล	จากสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมงาน	โดย

มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ	และเอกชน	รวมทั้งคณะวิชาภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน	104	หน่วยงาน	และมีนักเรียน

ท่ัวภาคอีสานมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น	 รวมทั้งคณะครูอาจารย์

รวมกว่า	1	แสนคน

 2) โครงการแนะแนวสัญจร ประจ�าปี 2554

เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ให้มี

โอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น	 โครงการแนะแนว

สัญจรเป็นการแนะแนวการศึกษาท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

จึงเป็นวิธีการที่ดีที่จะท�าให้นักเรียน	 นักศึกษา	 ตลอดจนอาจารย์

แนะแนวรับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง	 ชัดเจน	 ส่งผลต่อการเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าของ

ประเทศ	โดยในปีการศึกษา	2554	มี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	และระดับปวช.	จากโรงเรียน

และสถาบันการศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่น	 สนใจเข้าร่วมงานกว่า	

3 ,000	คน	 นอกจากนี้ การจัด

โ ค ร ง ก า ร แ น ะ แ น ว สั ญ จ ร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทาง 

ไปแนะแนวการศึกษาต่อใน	 21	

โรงเรียนหลักทั่วภาคอีสาน
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  1.3 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา

	 	 	 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการและสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน	 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

แบ่งเป็นโครงการ/กจิกรรมพฒันาทกัษะนกัศกึษา	การส่งเสริมกจิกรรมสโมสรนกัศกึษา	และชมรมนกัศกึษา

ด้านต่างๆ	ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม
จ�านวน

(โครงการ)

จ�านวนนักศึกษา

เข้าร่วม (คน)

งบประมาณ 

(บาท)

การพัฒนาทักษะนักศึกษา

	 ด้านกิจกรรมนักศึกษา 26 18,865 6,028,947

	 ด้านวินัยนักศึกษา 13 441 382,675

	 ด้านกีฬา 8 5,212 1,137,000

	 ด้านการแนะแนวและจัดหางาน 21 8,385 2,820,632

	 ด้านหอพัก 18 16,998 712,779

การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

และชมรมนักศึกษา

132 53,134 3,350,224

การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 121 29,468 3,844,760

  1.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในภาพรวม

   1) ประเพณีโต้วาทีนักศึกษาใหม่ 

		 	 ด้วยความมุง่หวงัให้เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาใหม่	ทางด้านการ

ใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้องเหมาะสม	การพดูในทีส่าธารณะ	เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั	การคดิวเิคราะห์

และการใช้ปฏิภาณไหวพริบพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทางด้านวิชาการ	 วิชางาน	 วิชาคน	 ของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นและสงัคม	โดยรางวัลชนะเลศิจะได้รบัโล่รางวลัจาก	พล.อ.เปรม	ตณิสลูานนท์	ประธาน
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องคมนตรีและรัฐบุรุษ	พร้อมเงินรางวัล	6,000	บาท	ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1	จะได้รับโล่รางวัล

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พร้อมเงินรางวัล	5,000	บาท	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	และ	

3	 จะได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดี	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 และรองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ	พร้อมเงนิรางวลั	3,000	บาท	ตามล�าดบั	นอกจากนีย้งัมรีางวลัพเิศษได้แก่	

รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม	และรางวัลนักพูดยอดเยี่ยม

 2) ประเพณีเชียร์กลาง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

	 เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปีการศึกษา	เพื่อให้น้องใหม่ได้ร่วมกันแสดงออกถึง

ความรัก	ความสามัคคีกันในหมู่คณะ	ผ่านบทเพลงประจ�าสถาบัน	ซึ่งได้ฝึกซ้อมกันในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	

มีนักศึกษาน้องใหม่เข้าร่วม	7,000	คน	ณ	สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยมีคณาจารย์	ศิษย์เก่า

และนักศึกษารุ่นพี่	ร่วมให้ก�าลังใจ

	 ส�าหรับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	เป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่	จากทุกคณะวิชา	

ณ	 พื้นที่ต่างๆ	 โดยรอบมหาวิทยาลัย	 มีนักศึกษารุ่นพ่ีที่เรียกว่าพ่ีเล้ียงน้องใหม่เป็นวิทยากรประจ�ากลุ่ม 

มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ	การสอนร้องเพลงประจ�ามหาวิทยาลัย	และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การ

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	 การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่	 ให้สามารถพร้อมรับต่อการเรียนในระดับ

อุดมศึกษาที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา	

	 3)	ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2554

เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริม

สร้างความส�าเรจ็ในการเรยีนการศกึษา	ฝึกทักษะการ

คิดวเิคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

เป็นระบบ	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นกัศกึษาด้วยกัน	จัดโดยภาควชิาวศิวกรรมโยธา	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	

นอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 ได้จัด

โครงการแลกเปล่ียนผู้น�าองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

วิศวกรรมโยธาสู่ความเป็นสากล	 โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้าง

เครอืข่ายวศิวกรรมโยธาแห่งอาเซยีน	ซึง่เป็นการสร้าง

เครือข่ายองค์กรของนักศึกษาระหว่างประเทศ 

เกิดการเช่ือมความสัมพันธ ์ร ่วมกันขององค ์กร

วิศวกรรม	และท�าข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรม

ต่าง	ๆ	เช่น	การพัฒนาชุมชนชนบทการสร้างฝายกั้น

น�้า	และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	เป็นต้น
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  4) โครงการน�าร่องการเรยีนรู้แบบบรูณาการเพือ่พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีบูรณาการในมิติทางวิชาการ และมิติทางสังคม

	 		เป็นโครงการที่คณะนิติศาสตร์	ได้มีนโยบายในการจัดกระบวนการเรียนการสอน	ที่มุ่งให้เกิดการ

เรยีนรูร่้วมกันระหว่างนกัศกึษา	ชมุชน	และคณาจารย์	เพือ่ให้การศกึษานติศิาสตร์มมีติเิชือ่มโยงและครอบคลมุ

ทัง้ปัญหาข้อเทจ็จรงิและปัญหาข้อกฎหมายควบคูก่นั	อนัจะยงัประโยชน์ต่อการตระหนกัทราบเข้าใจและเข้า

ถึงแก่นแท้ของสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และวิถีชีวิตชุมชนอย่างรอบด้าน		เพื่อกระบวนการเรียนรู้

จะได้น�าพาไปสู่สัจจะที่แท้จริงต่อไป
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  1.5 จ�านวนและแหล่งทุนอุดหนุนการศึกษา

   ทุนภายในมหาวิทยาลัย 

	 	 	 1.		กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี	 	 ใน

วาระครบรอบ	40	ปี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�านวน	812	ทุนๆ	ละ	

8,000	บาท		เป็นงบประมาณ		6,496,000		บาท

	 	 	 2.	 ทุนรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาและองค์กร

กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(รางวัลศรีกัลปพฤกษ์)	จ�านวน	9	ทุน		เป็นงบประมาณ	50,000	บาท

	 	 	 3.	 ทุนรางวัลนักกิจกรรม	 จ�านวน	 20	 ทุนๆ	 ละ	 5,000	 บาท	 เป็นงบประมาณ 

100,000	บาท

  ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 1.	 ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส	 บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน	 เพื่อนิสิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	2554	จ�านวน	8	ทุน	ทุนละ	10,000	บาท

	 	 2.		ทุนการศึกษามูลนิธิ	ดร.เกษม–คุณหญิงพรทิพย์	ณรงค์เดช	ประจ�าปีการศึกษา	2554	

ส�าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	5	ทุนๆ	ละ	30,000	บาท	

	 	 3.	 ทุนบริษัทไทยออยล์	 จ�ากัด	 เป็นทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่	3	และ	4	ที่เรียนดี	มีเกรดเฉลี่ยสะสม	ตั้งแต่	3.00	ขึ้นไป	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยมีทั้งหมด	16	

ทุนๆ	ละ	30,000	บาท	แยกเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	9	ทุน	คณะวิทยาการจัดการ	จ�านวน	7	ทุน	

	 	 4.	 ทุนบริษัทมิตซุยออย	 จ�ากัด	 	 มอบให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีเป็นปีที่	 3 

ที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า	2.75	จ�านวน	2	ทุน

	 	 5.	 ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์	 ส�าหรับนักศึกษากองทุนโอยัง-บางกอกโพสต์	 จ�านวน 

3	 ทุนๆ	 ละ	 60,000	 บาท	 ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์	 จ�านวน	 3	 ทุนๆ	 ละ	 30,000	 บาท	 และ	 จ�านวน 

1	ทุนๆ	ละ	40,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	7	ทุน

	 	 6.	 ทุนบริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์มจ�ากัด	ปีการศึกษา	2554	จ�านวน	40	คนๆ	ละ	1	ทุนๆ	ละ	

7,500	บาท

7.	 ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�านวน	10	ทุนๆ	ละ	15,000	บาท	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	2	และจะ

ขึ้นชั้นปีที่	3	ในปีการศึกษา	2554	เว้นแต่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่	4	และจะ
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ขึ้นชั้นปีที่	5	และเป็นผู้มีความประพฤติดี	มีสุขภาพแข็งแรง	เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่	2.75	ขึ้นไป	และไม่เคยรับทุนจากที่อื่นยกเว้นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

	 	 8.	 ทุนเนชั่นแนล	 สตาร์ซ	 แอนด์	 เคมิคอล	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	จ�านวน	 7	 ทุนๆ	 ละ 

8,000	บาท

	 	 9.	 ทุนมูลนิธิอังกฤษ	–ไทย	จ�านวน	28	ทุนๆ	ละ	10,000	บาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจ�าปีการศึกษา 2554  

กองทุน จ�านวนทุน
งบประมาณ

ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวม

-	นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ 887 22,525,600 22,572,000 45,097,600

-	นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า(ต่อเนื่อง) 8,192 177,309,900 210,170,400 387,480,300

รวม 9,057 199,835,500 232,742,400 432,577,900

กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจ�าปีการศึกษา 2554 

กองทุน จ�านวนทุน
งบประมาณ

ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวม

-	นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ - - - -

-	นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า	(ต่อเนื่อง) 210 10,383,400 - 10,383,400

รวม 219 10,383,400 - 10,383,400

 1.4  การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

	 	 มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา	 จึงมีโครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	ได้แก่	

·	 ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ	 เช่น	 การปรับปรุงห้องเรียน	 สิ่งแวดล้อม	

ปรบัปรงุสนามกฬีากลาง	สนามฮอคกี	้อาคารพลศกึษา	สระว่ายน�า้ชนเหน็ชอบ	และก่อสร้าง

สนามเทนนิสใหม่	

·	 การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัย	 โดยร่วมมือกับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	

·	 การปรับปรุงซ่อมผิวจราจรถนนสาย	116	(ถนนข้างหอพักนักศึกษาที่	16)	
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·	 การจัดการระเบียบจราจรบริเวณจากประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย์	 ให้เกิด

ความคล่องตัว	ด�าเนินการเป็น	2	ส่วน	คือ	1)	เพิ่มช่องทางในการระบายรถ	โดยการเปิด

ประตูเชื่อมทางหลวงชนบท	 (วัดป่าอดุลยราม)	 เพ่ือให้ยานพาหนะบางส่วนออกด้านนี้ได้	

ตั้งแต่เวลา	06.00-21.00	น.	ในวันราชการ	และปิดในวันหยุด	เสาร์-อาทิตย์	และวันหยุด

ราชการ 2)	จัดระเบียบการจราจร	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจร	

·	 การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน	 โดยการแก้ไขปัญหาการปล่อยจังหวะ

สัญญาณไฟที่ไม่สัมพันธ์กันกับปริมาณการใช้รถในช่วงเวลาเร่งด่วน	 โดยปรับปรุงจังหวะ

สัญญาณไฟใน	2	จุด	คือ	ทางด้านประตู	8	(กังสดาล)	และประตูด้านวัดป่าอดุลยาราม	ให้

มีความสัมพันธ์กับปริมาณรถเข้า-ออก	

·	 ให้บริการสวัสดิการรถโดยสารภายในท่ีก�าหนดเส้นทาง	 [KKU	 Shutter	 Bus]	 ส�าหรับ

นกัศกึษาและบุคลากร	ก�าหนดให้มรีถบรกิาร	ทัง้สิน้	20	คนั	โดยให้บรกิารในแต่ละเส้นทาง

จ�านวนสายละ	 6	 คัน	 และให้มีรถส�ารอง	 จ�านวน	 2	 คัน	 เริ่มต้น	ณ	 ต้นสาย	 ตั้งแต่เวลา 

07.00	น.	และหยุดบริการ	ณ	ต้นสายในเวลาประมาณ	21.00	น.	เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต

ขององค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาคม	และการรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ได้แก่	 มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและประชาคม 

มุง่ส่งเสรมิและพฒันาความมรีะเบียบทัง้ด้านกายภาพและสิง่แวดล้อมภายในมหาวทิยาลยั

และมุ่งส่งเสริมคุณภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
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1.5) รางวลั และการประกาศเกยีรตคิณุของ

นักศึกษา

1. นายจิรายุ สูตรไชย	 นักศึกษาคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ในการประกวด

ขับร้องเพลงกล่อมลูก	 4	 ภาค	 และเข้ารับประทาน

รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ในงาน	 “มหิดล	 -	 วันแม่” 

ณ	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	

2. นายวิษณุ เล็กนิคม	 นักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	รบัประทานใบประกาศนียบัตร

จากพระเจ ้ าวรวงศ ์ เ ธอพระองค ์ เจ ้ าศรี รั ศมิ ์

พระวรชายา	ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยาม

มกฎุราชกมุาร	จากการได้น�าผลงาน	blooming	retro	

เข้าสู ่รอบชนะเลิศ	 ในโครงการ	ศิลป์แผ่นดิน..ถิ่น 

แม่หลวง	 FUTURE	 PARK	 YOUNG	 DESIGNER	

CONTEST	2011	

3. นายนิรนาม  งามวาจา		นักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์ 	 ได ้ รั บรางวั ล เยาวชนคนเก ่ ง 

รุ ่นที่	 5/2554	 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยใน 

พระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	และได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัด

ขอนแก่น	สาขาคณุธรรมจรยิธรรม	เนือ่งในวนัเยาวชน

แห่งชาติ	ปี	2554

4. นายคุณาธิป  จ�าปานิล	 นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 พร้อมทุน 

การศึกษา	 ในการประกวดสุนทรพจน์	 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โครงการประกวด

สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. นายชลธี  ใยงูเหลือม	นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชมเชย		พร้อม

ทุนการศึกษา	 ในการประกวดสุนทรพจน์	 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โครงการประกวด
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สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. นายวรกิจ คะลีล้วน นักศึกษาวิทยาลัย 

การปกครองท้องถ่ิน ได้รับรางวัลขวัญใจ	 RCY	 กุลบุตร

กาชาด	 ประจ�าปี	 2554	 จัดโดยส�านักงานยุวกาชาด	

สภากาชาดไทย	 ซึ่งได้รับรางวัลทุนการศึกษา	 3,000	

บาท	พร้อมด้วยเกียรติบัตร	เข็มเกียรติยศ	ได้เข้ารับเสด็จ	

และร่วมการแสดงชุดปณิธานต่อหน้าพระพักตร์	 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

          7. นายศิกวัส กร่ิงสันเทียะ		 นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันค�าคม 

รุ่นประชาชนทั่วไป	 (โอเพ่น)	 จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด 

เอแม็ท	ค�าคม	 และซูโดกุแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยได้รับ

โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ	พร้อมด้วย

ทุนการศึกษา	30,000	บาท	และผลิตภัณฑ์ตราเอฟแอนด์เอ็น 
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8. นางสาวชลพรรษ สุขขาว  นางสาวพิชญาภา บุญไชยะ 

และนายชัยอนันต์ พุทธมาตย์	 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	 ได้รับ 

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 พร้อมเงินรางวัล	 10,000	 บาท 

จากการแข่งขันแสดงปาฐกถาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ	

ครั้งที่	 5	 ในหัวข้อ	 “นมไทย	 แข่งขันได้	ด้วยหัวใจเดียวกัน”	 ในงาน

เทศกาลโคนมแห่งชาติประจ�าปี	2554

9. นายปณิธาน ไพรสินธุ	์นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	

2	 จากการประกวด	โครงการ	

“ADDA	 Design	 Contest”	

ด้วยผลงาน	Walking	Walking		

จัดโดยบริษัท	Adda	ประเทศไทย	จ�ากัด

 10. นายญาณกิตต์ิ ศิริทรัพย์	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	 3	 จากการแข่งขัน	 CYBERDICT 

ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติครั้งที่	22	ได้รับพจนานุกรม	

อิเล็กโทรนิคส์	จากบริษัท	CYBERDICT	พร้อมเงินรางวัล	3,500	บาท	

และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร ่วมกันแข่งขันครอสเวิร ์ด 

เกมชิงแชมป์ประเภททีม 

ชิงแชมป์โลกที่งาน	Cause	

way	 Challenge	 เมือง 

ยะโฮบารูห ์

11. ทีม “กูยอะจีง”จากชมรมวัฒนธรรมอีสานใต้	น�าโดยนายยุทธภูมิ	สวายพล	อุปนายก

องค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งภาพเข้าประกวด	 โดยมีนายภาสกร 

เตือประโคน	และนายวรศักดิ์	 วรยศ	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายการ 

แต่งกายโบราณ	 ตามแนวคิด	“มองช้างผ่านผ้าไทย”	ซึ่งได้เข้ารับประทานโล่เกียรติยศและเข็มพระนาม	

พร้อมเงินรางวัล	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุในงานอลงัการพสัตรา

ภรณ์ไทยในแดนสยาม	ครั้งที่	3	ณ	โรงแรมตะวันนา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อหาทุนสมทบโครงการ	ช่วยเหลือ

ช้างที่เจ็บป่วยของโรงพยาบาลช้าง	ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	
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12. นายสุทธิรักษ์ ก้อนทองแถม	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับรางวัลชมเชย	 การประกวด 

เรยีงความนักศึกษาทีม่คีณุความดี	ด้านคณุธรรม	จรยิธรรมและส่งเสรมิสนบัสนนุศลิปวฒันธรรม	(ระดบัชาต)ิ	

ประจ�าป ีการศึกษา	 2554	 ในหัวข ้อ	 “นักศึกษาที่มีคุณความดีด ้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุศลิปวฒันธรรม	(ระดบัชาต)ิ”	เนือ่งในโอกาสงาน	

NIDA	Open	House	2011	เฉลิมฉลองครบรอบ	45	ปี	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

13. นายนิวัฒน์ แสนสีมนต์	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม-

ศาสตร ์	 ได ้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม	 ประเภท

ชุดแต่งกายประจ�าวัน	 (Ready	 to	ware)	โครงการประกวดเส้น 

ไหมผ้าไหมตรานกยงูพระราชทาน	สิง่ประดษิฐ์จากรงัไหม	ผลติภณัฑ์

จากผ้าไหม	และการออกแบบชุดผ้าไหม
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14. นางสาวจีรวรรณ สอนสะอาด 

นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	ในการแข่งขันเรียลลิตี้	รายการ

ทรู	อาคาเดมี	แฟนเทเชีย	ซีซันที่	8

15. นายเศรษฐพงศ์ เพียงพอ	นักศกึษา

วิทยาลัยนานาชาติ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 4	 ในการแข่งขันเรียลลิตี้	 รายการทรู 

อาคาเดมี	แฟนเทเชีย	ซีซันที่	8

16. นางสาวศุภางค์ อุตโม นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดี

เด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	2554	ประเภทเด็กและเยาวชน	สาขาพัฒนาเยาวชน	บ�าเพ็ญประโยชน์	และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเยาวชน	จากส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการ

และ	ผู้สูงอายุ	(สท.)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

17. นายวรกจิ คะลล้ีวน นกัศกึษาวทิยาลยัการปกครองท้องถิน่	ได้รบัรางวลัเยาวชนดเีด่นแห่งชาติ	

สาขาคุณธรรมและจริยธรรม	 จากส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	 เยาวชน	 ผู้ด้อยโอกาส	 คน

พิการและ	ผู้สูงอายุ	(สท.)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18. กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์สาธิตมอดินแดง	(SMD	 Science	 Project)	 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย	ีจากส�านกังานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็	เยาวชน	ผูด้้อยโอกาส	คนพกิาร

และผู้สูงอายุ	(สท.)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 19. สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร์	 ได้รับรางวัลกลุ ่มเด็กและ

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาพัฒนา

เยาวชน	บ�าเพญ็ประโยชน์	และส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของเยาวชน
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20. รางวัลเชิดชูเกียรติ ม.ขอนแก่น	 (รางวัลศรีกัลปพกฤษ์และรางวัลกัลปพฤกษ์) จัดขึ้นเพื่อ 

ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้เป็นบณัฑติท่ีพึงประสงค์ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	และเชดิชเูกยีรติ

นักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่น	ในปีการศึกษา	2554	มีนักศึกษาได้รับรางวัลในด้านต่างๆ	ดังนี้

นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง	ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์	

นายวันฉัตร ศิริสาร	ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ด้านวิชาการ	

นายวรุต ชลิทธิกุล	ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ด้านทักษะในการจัดการและการท�างาน	

นายเจนวิทย์ พุทสีเสน	ได้รับวางวัลกัลปพฤกษ์ด้านความประพฤติ	มีคุณธรรม	จริยธรรมและวินัย	

นางสาวนันทพร ศรีสะอาด	ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย	

นางสาวจามจุรี จงรวมกลาง	ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย	

นางสาวสุดารัตน์ ข่วงทิพย์	ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	

21.  นายเชิดตระกูล ค�าพิลา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่	3	ฟิวเจอร์อาค	

FuturArc	 Prize	 ประจ�าปี	 2011	 รับเงินรางวัล	 1,000	 ดอลล่าร์สิงคโปร์	 ซ่ึงเป็นการประกวดผลงานการ

ออกแบบโครงการก่อสร้าง	การออกแบบอาคารสีเขียว	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	

2554	ภายใต้หัวข้อ	“The	1000R	Project	|	Living	within	our	means”	

จัดโดยวารสารฟิวเจอร์อาค	 FuturArc	จากผลงานส่งเข้าประกวด	 โดย

สถาปนกิและนกัศึกษา	จากหลายสบิประเทศ	หลายร้อยโครงการ	และนบั

เป็นปีแรกทีนั่กศึกษาไทย	เป็นผูค้ว้ารางวลัท้ังท่ี	1	2	และ	3	จากการประกวด

แบบในครั้งนี้

22. นางสาวณชัชา พลวสิยั  และนางสาวพรทมิา  กศุลมานติย์ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมายแรงงาน	 เนื่องในวันรพี	 ประจ�าปี	 2554	จัดโดยศาล

แรงงานกลาง	ณ	กรุงเทพมหานคร	
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23. นางสาวนัยนา วงศ์สาค�า	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประเภทหญิง	 และนายสุริยันต์ ลาภเย็น	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชมเชย	 ประเภทชาย	 ในการประกวดการอ่านท�านองเสนาะ	 ระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 2 

“สรวลเสยีงเสนาะท�านอง	ขบั-พากย์-อ่าน-ร้อง	ซ้องถวาย”	ชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ณ	สถาบนัคกึฤทธิ	์ซอยงามดพูล	ีเขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	ซ่ึงจัดโดยกองทุนพระมหาชนกร่วมกบักระทรวง

วัฒนธรรม	และมูลนิธิคึกฤทธิ์	80	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

24. นางสาวลดามาศ สายเพชร	นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์	(ดาวมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ปี	2553)	

ชนะเลิศการประกวด	Veta	Shining	Star	รับเงินทุนการศึกษา	50,000	บาท	และได้รับโอกาสในการเป็น

นกัแสดงโฆษณาผลติภณัฑ์แบรนด์	วต้ีา	(BRANDS	Veta)	ซึง่จดัโดย	BRANDS	เพือ่ค้นหาสดุยอดดาวมหาวทิยาลยั 

เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์ถ่ายท�าโฆษณาตัวใหม่ของ	BRANDS	Veta	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขัน

1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 1.1 จ�านวนผลงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ทีตี่พมิพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผลงานวิจัย	 และงานสร้างสรรค์	 ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ	 และนานาชาต ิ

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในปีงบประมาณ	 2554	 มีทั้งหมด	 1,005	 เรื่อง	 ซึ่งมีผลงานในระดับชาติ 

446	 เรื่อง	 โดยแบ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 (Journal	Articles)	285	 เรื่อง	บทความทางวิชาการ 

ที่ถูกน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ	 (Proceeding	 Articles)	 161	 เรื่อง	 และมีผลงานในระดับนานาชาติ 

559	 เรื่อง	 โดยแบ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 (Journal	Articles)	396	 เรื่อง	บทความทางวิชาการ 

ที่ถูกน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ	(Proceeding	Articles)	163	เรื่อง

1.2 จ�านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในปีงบประมาณ	2554	แบ่งตาม

ลักษณะค�าขอจดทะเบียนมีดังนี้	(วันเดือนปีที่ได้รับการออกเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ฯลฯ	จะไม่ได้รับใน

ปีงบประมาณที่ยื่นขอจดทะเบียน	อาจจะได้รับในปีงบประมาณถัดไป)

-	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	ยื่นค�าขอจดทะเบียน		14	เรื่อง/ชิ้นงาน

-	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	ยื่นค�าขอจดทะเบียน	30	เรื่อง/ชิ้นงาน

-	อนุสิทธิบตัร	ยืน่ค�าขอจดทะเบยีน	35	เรือ่ง/ชิน้งาน	และได้รบัการออกเลขทีอ่นสุทิธบิตัร	32	เรือ่ง/

ชิ้นงาน

-	 ลิขสิทธิ์	 ยื่นค�าขอจดทะเบียน	 113	 เรื่อง/ชิ้นงาน	 และได้รับการออกเลขที่ลิขสิทธิ์	 113	 เรื่อง/ 

ชิ้นงาน

-	พืชพันธ์ใหม่	ยื่นค�าขอจดทะเบียน	12	เรื่อง/ชิ้นงาน

1.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	 1)	 จ�านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่ด�าเนินการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน 

เชิงพาณิชย์	9	รายการ

	 2)	 จ�านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่น�าไปใช้ในการบริการวิชาการ	มี	1	ผลงาน	คือ	คู่มือ

ประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	โดย	รศ.วัชรพงศ์	พุทธิสวัสดิ์	และคณะ
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1.4 จ�านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐาน

ข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

	 1)	 จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง	 1,665	 บทความ

	 2)	 จ�านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง	 4,139	 ครั้ง

2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับประจ�าปีงบประมาณ 2554

การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อพัฒนาการวิจัย

และสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	ซึ่งมีการด�าเนินโครงการวิจัย

ตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	25	หน่วยงาน	และมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัย	25	ศูนย์	กลุ่มวิจัย	27	กลุ่ม	

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในด้านการวิจัยโดยสนับสนุนให้มีการรวมตัวของนักวิจัยในการด�าเนินงานวิจัย 

ที่มีเป้าหมายเดียวกันและเชื่อมโยงภารกิจหลักอื่นๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 และเกิดผลงานที่สามารถน�าไปใช ้

ในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศต่อไป

ในปีงบประมาณ	 2554	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด�าเนินโครงการวิจัยทั้งหมด	 1,102	 โครงการ									

ด้วยงบประมาณ	579,718,784	บาท	ซึ่งจ�าแนกตามแหล่งเงินทุนได้ดังนี้	 (รวมเงินศูนย์วิจัย	กลุ่มวิจัย	และ

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)

แหล่งทุนจากเงินรายได้	จ�านวน	220	โครงการ	งบประมาณ	43,631,384	บาท

แหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน524	โครงการ	งบประมาณ	232,171,150	บาท

แหล่งทุนอื่นๆ	จ�านวน	358	โครงการ	งบประมาณ	303,916,250	บาท

และเมื่อจ�าแนกเฉพาะโครงการวิจัยใหม่	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2554	 มีท้ังหมด	 778	 โครงการ						

เป็นงบประมาณ	272,504,801	บาท	โดยแบ่งตามแหล่งเงินทุนได้ดังนี้	(รวมเงินศูนย์วิจัย	กลุ่มวิจัย	และทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)

แหล่งทุนจากเงินรายได้	จ�านวน	199	โครงการ	งบประมาณ	20,011,384	บาท

แหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	443	โครงการ	งบประมาณ	152,632,850	บาท

แหล่งทุนอื่นๆ	จ�านวน	136	โครงการ	งบประมาณ	99,860,567	บาท

3. โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

1.	 จัดการสัมมนาทุนวิจัย	 ในหัวข้อ	 “Introduction	 of	 JSPA	 activity	 in	 Asia	 and	 sharing	

information	about	 research	opportunity	 in	 Japan”	ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศ

ญี่ปุ่น	(JSPS)	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการท�างานวิจัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่น	

2.	 ความร่วมมือการวิจัยระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน	 (TROFREC)						

คณะเกษตรศาสตร์	และ	University	of	California-Davis	ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.	 ความร่วมมอืกนัจดัการฝึกอบรมด้านการวจิยั

ทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย	ระหว่าง		ปี	พ.ศ.	

2549-2554	 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยวอชิงตัน	 เมืองซีแอตเติล	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	และได้รับทุนเพื่อจัดการฝึกอบรม

ด ้านการวิ จัย	 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 และ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นฐาน	และขยายขอบเขตการ

สนับสนุนไปยังทันตบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน												

เป็นระยะเวลา	5	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป

4.	ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นด้านการวิจัย	และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ระหว่าง	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	Mie	University	School	of	Medicine	ประเทศญี่ปุ่น	

5.	การร่วมมอืทางวชิาการ	โดยเฉพาะทางด้านการวจิยั	การผลติบณัฑติระดบับณัฑติ	สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ NICT (National institute of Information 

and Communication Technology) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น			

6.	การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เรื่อง	ส่งเสริมและพัฒนาการน�ามาตรฐานสินค้าเกษตร

ไปใช้	 ระหว่างส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เช่น	โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	Q	อาสา	การผลติพืชอาหารปลอดภยั	ตามมาตรฐาน	GAP	แก่	ข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตพืช 

อาหารที่ดี	 ผู้น�าเกษตรกร	 และ	 นิสิตนักศึกษา	 เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดระบบการผลิตพืช

อาหารที่ดี	ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	GAP	ทราบขั้นตอนการจัดการเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย	Q	เป็นการ

สร้างเครือข่าย	Q	อาสา	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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7.	 การลงนามเข้าร่วมพันธมิตรความร่วมมือระดับนานาชาติ	“Alliance	for	Oral	Health	Across	

Borders”	ณ	มหาวิทยาลัยเทมเปิล	 (Temple	University)	 เมืองฟิลาเดลเฟีย	 รัฐเพนซิลเวเนีย	 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	โดยคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่ก่อต้ังกลุม่พนัธมติรร่วมกบัคณบดีและ

ผู้แทนหน่วยงานกว่า	40	หน่วยงาน	จาก	16	ประเทศ	อาทิประเทศสหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	อิตาลี	ไทย	

ญี่ปุ่น	แคนาดา	ทานซาเนีย	อินเดีย	รัสเซีย	โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี	เพื่อสันติภาพ

และสุขภาพโดยการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	 ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 อาจารย์	 และ

บุคลากร	การท�าวิจัยร่วมกัน	และการพัฒนาผู้น�า	

8.	 การร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กับ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี	(University	of	Pennsylvania)	คณะทนัตแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยบอสตัน	 (Boston	 University)	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทัฟส์	 (Tufts	

University)	และคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 (Harvard	 University)	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา		

4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

1.	 โครงการนักวิจัย	มข.	พบสื่อมวลชน	โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และสื่อมวลชน

เข้าร่วมงาน	 เพื่อจัดให้มีการแถลงถึงความส�าเร็จในด้านต่างๆ	 ของงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

ทั้งในระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ
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2.	การจัดประชุมวิชาการประจ�าปี	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ครั้งที่	 27	 หัวข้อ “New trends in 

health care”	เพื่อการฟื้นฟูวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

ให้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	 และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โดยการบรรยาย	

และการประชุมกลุ่มตามหัวข้อ	 และมีการน�าเสนอผลงานวิจัย

รวม	101	 เรื่อง	พร้อมการมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง	 รางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่น	และผลงานวิจัยดีเด่น	ตลอดจนการออกร้านของ

ภาคเอกชนด้านเวชภัณฑ์	

3.	การสนับสนุนการท�าวิจัยทั้งการวิจัยของคณาจารย์	

และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	–	เอก	โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์

ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการท�าวิจัยท้ังการวิจัยของ

คณาจารย์	และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	–	เอก	เช่น	การส่งผล

งานเพื่อจดสิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตร	และลิขสิทธิ์จ�านวนมากกว่า	

17	ชิ้นงาน	และการเปิดตัวโครงการ	Publication	Clinic	เพื่อผลักดันผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	

ให้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่	 ในวารสารระดับนานาชาติที่มี	 Impact	 Factor	 โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วย

สนับสนุนนักวิจัยให้เกิดความมั่นใจในการสร้างผลงาน	 และเตรียมต้นฉบับที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติที่มี	Impact	Factor

4.	 จัดนิทรรศการในงาน	 “การน�าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ	 2554”	 ในเรื่อง	 “น�้า”	 เพื่อสนอง 

พระราชด�าริและตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ท่ีทรงสนพระทัย	 และ 

ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของน�้าตลอดมา	 งานครั้งนี้จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.) 

ณ	ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 ราชประสงค์	กรุงเทพฯ	 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ	เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธนัวาคม	

2554	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นการจัดงานเพื่อน้อมน�าพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					
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เป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่นักวิจัยไทย	 รวมทั้ง

เป็นความร่วมมือของเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศในการน�า

เสนอผลงาน	และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ

5. การเข้าร่วมน�าเสนอบทความวิจัยของบุคลากรสาย

อาจารย์ เช่น

	 1)	 ผศ.ดร.นันทกานต์	 วงศ์เกษม	 ภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมน�าเสนอบทความวิจัยเร่ือง	

“Chiral	Metamaterial	Based	Circularly	Polarized	Microstrip	

Antennas”	ในการประชมุวชิาการระดับนานาชาติ	“International	

Conference	on	Electromagnetics	in	Advanced	Applications	

and	 IEEE-APS	 Topical	 Conference	 on	 Antennas	 and	

Propagation	in	Wireless	Communications”		ณ	เมอืง	Torino	

ประเทศอิตาลี	

	 2)	 อ.ดร.สถาพร	พรหมลิขิต	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมน�าเสนอ

บทความวิจัยเรื่อง	“A	Q-Band	Amplifier	Implemented	with	Stacked	45-nm	CMOS	FETs”	ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	“IEEE	Compound	Semiconductor	Integrated	Circuit	Symposium	

(2011	IEEE	CSICS)”	ณ	เมือง	Hawaii	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 3)	 ผศ.ดร.เนตรนภิส	 ตันเต็มทรัพย์	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เข้าร่วมน�าเสนอบทความวิจัยเรื่อง	 “Potential	 Salt	 Contamination	 from	 Salt	 Production	 from	

Subsurface	Brine	in	Bandung	District,	Udornthani	Province	Using	GIS”	ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ	“15th	International	Conference	of	the	IWA	Diffuse	Pollution	Specialist	Group	

on	Pollution	and	Eutrophication”	ณ	เมือง	Rotorua	ประเทศนิวซีแลนด์	

6. การเผยแพร่และน�าเสนอผลงานวิจัยโดยสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เช่น

	 1)	ผลงานเรื่อง	“เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ”	โดย	รศ.ดร.กันยรัตน์	โหละสุต	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี												

คณะวิศวกรรมศาสตร์		ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน	

	 2)	 ผลงานเรื่อง	 “การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงกล่ันเอทานอลจากกากน�้าตาลเพ่ือได้ผล

ประโยชน์รวม”	โดย	อ.ดร.ไปรยา	เฉยไสย	ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	รายการองค์พระประทีปแห่งพลังงานไทย	(ช่วงข่าวภาคค�่า)

	 3)	 ผลงานเรื่อง	 “นวัตกรรมระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนรวมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	 โดย 

อ.ดร.ไปรยา	เฉยไสย	ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง		5		รายการองค์พระประทีปแห่งพลังงานไทย	
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7. รางวัลผลงานวิจัยและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

 1) รางวัล Bronze Award  ในงาน Thailand Research Expo Award 2011

	 	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้รบัมอบถ้วยรางวลั	Bronze Award จากส�านกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในกิจกรรม	Thailand	Research	Expo	Award	2011	โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น�า

เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยในประเด็นเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร	 โดยมีชื่อว่า 

“อุทยานสายน�้าตามรอยพ่อ”	 เพื่อสนองพระราชด�าริและตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	ที่ทรงสนพระทัยและทรง

เล็งเห็นความส�าคัญของน�้าตลอดมา อาทิ 

ระบบบ�าบดัน�า้เสยีแบบธรรมชาตติามแนว

พระราชด�าริ ,	 โปรแกรม	 PongQM,	

โครงการละว้า, การเติมน�้าสู่ชั้นน�้าใต้ดิน

ผ่านระบบสระน�้าหรือระบบอื่นๆ

 2) กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย

   คณะเทคนคิการแพทย์	ได้รบัรางวลักลุม่วจิยัระดบัดเียีย่ม	จาก	สกอ.	โดยม	ีรศ.	ดร.สพุรรณ	

ฟู่เจริญ	 ผู้อ�านวยการ	 ศวป.	 และหัวหน้ากลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย	 เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล	 จากนายวรวัจน์ 

เอื้ออภิญญกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ในการประชุมวิชาการของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	คร้ังที	่4	:	เครอืข่ายเชงิกลยทุธ์เพือ่การพฒันาบคุลากรมหาวทิยาลยั	ร่วมกบั	โครงการส่งเสรมิ

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	เมื่อวันที่	14	-	16	กันยายน	2554	ณ	โรงแรม

เดอะซายส์	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	
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 3) ผลงานนวัตกรรม ฝ่ายวิจัย	คณะแพทยศาสตร์	ได้มอบรางวัลด้านการน�าองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการสร้างเสริมหรือแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน	 ประจ�าปี	 2554	 ผลงานนวัตกรรม 

เรื่อง	“โนโมแกรม	(nomogram)	ท�านายการเกิดโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู”	โดย	ศ.นพ.ฉัตรเลิศ	

พงษ์ไชยกุล		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

 4) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีนโยบาย	 และยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	 โดยใช้ 

การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารการจัดการ	 และพันธกิจต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ตลอดทั้ง 

การวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ	ด้านของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

ทุกแห่งโดยเฉพาะ	และได้ก�าหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญที่บุคลากรจะต้องตระหนักและจ�าเป็น

ต้องท�าการศกึษาวจิยั	เพือ่พฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการ	และค้นหาความรู้ใหม่ๆ	ทัง้นีเ้พ่ือน�าผลงานวจัิย 

ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวชิาการ	การเรยีนการสอน	และการบรกิารแก่สงัคม	ตามพนัธกจิทีก่�าหนด

ของมหาวิทยาลัย	จึงจัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่	มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า	120	คน	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งนักวิจัยใหม่	 นักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคลากร

ของมหาวทิยาลยัให้มคีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์ในด้านการวจัิย	รวมทัง้เป็นการพัฒนาศกัยภาพ

ของนักวิจัย		และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปพร้อมกัน	ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัย		

เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากลยิ่งขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. จ�านวนโครงการและงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	

และประเทศ	ในปีงบประมาณ	2554	ได้ด�าเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ	

จ�านวนทั้งสิ้น	 135	 โครงการ	 เป็นงบประมาณ	 61,778,222.46	 บาท	 โดยจ�าแนกโครงการตามแหล่ง 

งบประมาณได้ดังนี้

1.1 งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้เพ่ือด�าเนินโครงการ	 34	 โครงการ	 เป็นงบประมาณ	

44,934,422.46	บาท	(73%)	มีผู้เข้ารับบริการ	3,452	คน	และผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ	88.99	

โดยมีรายละเอียดโครงการและจ�านวนงบประมาณดังนี้

ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

จ�านวน

โครงการ

งบประมาณเงิน

รายได้

ผู้รับ

บริการ

ร้อยละความ

พึงพอใจ

1.	โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

1
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย
1 366,995.55 44 85.4

2
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน	(ก.พ.)
10 13,436,451.04 1,007 94.98

3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	(NEC) 3 2,340,000.00 150 80

4 บริษัท	สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ากัด 1 181,746.95 26 92.6

5 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 1 227,773.80 45 88.6

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 23,164,866.80 179 90.8

7 องค์การบริหารส่วน	จ.มหาสารคาม 1 312,355.08 521 90.00

8 องค์การบริหารส่วนต�าบลตลาดไทร 1 375,500.00 ส�ารองพื้นที่ภาษี

9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าปาง 1 248,000.00 31 85.00

  รวม 20 40,653,689.22 2,003 89.26
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ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

จ�านวน

โครงการ

งบประมาณเงิน

รายได้

ผู้รับ

บริการ

ร้อยละความ

พึงพอใจ

2.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างาน

1
หลักสูตร	Competency	ส�าหรับ

พยาบาลขั้นวิชาชีพ	
2 607,975.90 149 93.30

2

หลักสูตร	Risk	Management	การ

บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นวิชาชีพ	

4 1,089,617.38 407 88.39

3

หลักสูตร”การพยาบาลในภาวะ

วิกฤตและฉุกเฉิน	ส�าหรับผู้ป่วย

เรื้อรัง”

1 288,995.95 107 90.80

4

หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนา

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

และฉุกเฉินโรคหัวใจฯ	

2 659,800.23 183 83.90

5
หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการ

พยาบาลให้มีระสิทธิภาพ	
5 1,634,343.78 603 87.24

  รวม 14 4,280,733.24 1,449 88.73

  รวมทั้งสิ้น 34 44,934,422.46 3,452 88.99

 1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน

ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ 

แผ่นดินเพื่อด�าเนินโครงการ	 101	 โครงการ 

เป็นงบประมาณ	 16,843,800	 บาท	 (27%) 

มีผู้เข้ารับบริการ	 744,524	 คน	 และผู้บริการมี

ความพึงพอใจร้อยละ	82.94	โดยมีรายละเอียด

โครงการและจ�านวนงบประมาณดังนี้



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

54 KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับ

บริการ

ร้อยละความ

พึงพอใจ

1
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผล

งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน	
40 9,323,000 727,797 85.10

2 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 45 5,000,000 7,950 88.29

3
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	
6 920,800 1,112 82.81

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 10 1,600,000 7,665 75.58

รวมทั้งสิ้น 101 16,843,800 744,524 82.94

2. การบริการด้านสุขภาพ

 2.1 การให้บริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

	 การบริการด้านสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์	มีบริการหลัก	3	ด้าน	ได้แก่

	 1)	 การบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	มีผลการให้บริการดังนี้

	 	 -	 จ�านวนผู้ป่วยนอก	722,224	คน

	 	 -	 จ�านวนผู้ป่วยใน	43,006	คน

	 	 -	 จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	4,225	คน

	 	 -	 ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานที่การผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 

	 	 	 	 100	%

	 	 -	 ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานที่การผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเวลาที่		

	 	 	 	 ก�าหนด		100%

	 2)	 การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	 ให้บริการด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การคัดกรองโลหิตจากผู้มาบริจาค

โลหิต	 การป้องการการแพร่เชื้อจากมารดาสู่ทารก	 การให้บริการผู้ติดเชื้อเอดส์	 การรักษาโรคติดเชื้อ 

ฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อ	HIV	การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ผู้ป่วยเด็ก/ผู้ใหญ่	การดูแลผู้ติเชื้อ	HIV	แบบผสมผสาน	

การป้องกันและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 3)	 การให้บรกิารทางนติวิทิยาศาสตร์	มีจ�านวนการให้บริการชนัสูตรพลิกศพ	จ�านวน	892	ราย	

โดยในการชันสูตรพลิกศพและรายงานผลใช้ระยะเวลา	3	 ชั่วโมงต่อราย	 และมีความแม่นย�าในการวินิจฉัย	

100	%
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 2.2 การให้บริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

	 	 โรงพยาบาลทันตกรรม	 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์	 เป็นสถานที่ให้บริการด้านการส่งเสริม	

ป้องกัน	 บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก	 และเป็นสถานฝึกอบรมวิจัย	 และ

ปฏิบัติงานของทันตแพทย์	 นักศึกษาทันตแพทย์	 และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์	 รวมทั้งบุคลากรทางทันต

สาธารณสุข	 ในปี	 2554	 มีผลงานการบริการรักษาพยาบาลดังนี้	 ด้านการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมใน

เวลาราชการ	มผีูม้ารบับรกิาร	56,973	คน	ด้านการรกัษาพยาบาลทางทนัตกรรมในเวลาและนอกเวลาราชการ	

(คลนิกิทนัตกรรมพเิศษ)	มผีูร้บับรกิาร	29,996	คน	ด้านการรกัษาพยาบาลทางทนัตกรรมโครงการทนัตกรรม

พระราชทาน	 	 มีผู้รับบริการ	 3,590	 คน	 ด้านการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้าร่วมกับโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์			มีผู้รับบริการ	115	คน	และด้านผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	จ�านวน	1,997	คน	โดยแบ่ง

เป็นผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมระยะสั้น	 884	 คน	 และผู้เข้าอบรมการบรรยายวิชาการ	 1,113	 คน 

ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ	83.76	และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	

จ�านวน	18	โครงการ	

  2.3 การให้บริการรักษาพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 	 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น												
มีภารกิจในด้านการศึกษา	วิจัย	และให้บริการวิชาการแก่สังคม	ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด	200	เตียง	ผลการด�าเนินงาน								
ปี	2554	มีผู้ป่วยมาใช้บริการทั้งหมด	21,256	คน	แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก	19,330	คน	และผู้ป่วยใน	1,926	คน	
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ	 90.90	 นอกจากนี้มีผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม	
จ�านวน	 430	 คน	 โดยผู้ศึกษา/ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดร้อยละ	 100	 และ 
ผ่านมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	100

 2.4 สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน และสถานบรกิารสขุภาพแบบองค์รวม คณะเภสชัศาสตร์

  2.4.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

  2.4.1.1 กิจกรรมด้านการบริการเภสัชกรรม

	 	 	 1)		บรกิารจดัยาและจ�าหน่ายยาและเวชภณัฑ์	แก่ผูป่้วย	และประชาชนทัว่ไป	ตามเวลา

ปฏิบัติการ		โดยหยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์	ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ	2554	มีผู้มารับบริการ	แบ่งตาม

สาขาได้ดังนี้

   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1	(ถนนมะลิวัลย์)	เปิดให้บริการ	295	วัน	

แบ่งเป็นวันราชการ	247	วัน	และวันเสาร์	48	วัน	มีผู้ใช้บริการ	ดังนี้

		 	 มีผู้ใช้บริการวันราชการ	 9,888	 ราย	 คิดเฉลี่ยวันละ	40	ราย

		 	 มีผู้ใช้บริการวันเสาร์	 1,338	 ราย	 คิดเฉลี่ยวันละ	28	ราย

   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนศูนย์อาหารและบริการ (Complex)	เปิดบริการ	

342	วัน	แบ่งเป็นวันราชการ	247	วัน	วันเสาร์	48	วัน	วันอาทิตย์	47	วัน



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

56 KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

	 มีผู้ใช้บริการวันราชการ	36,012	ราย	 คิดเฉลี่ยวันละ	146	ราย

	 มีผู้ใช้บริการวันเสาร์	 		5,141	ราย	 คิดเฉลี่ยวันละ	107	ราย

	 มีผู้ใช้บริการวันอาทิตย์	 		3,533	ราย	 คิดเฉลี่ยวันละ			75	ราย

	 2)	การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์	ซึ่งเป็นระบบการประสานงานกับสถานบริการสุขภาพ

และกายภาพบ�าบัด	คณะเทคนิคการแพทย์	มีการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ทั้งสิ้น	163	ใบ

	 3)	การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

   มีจ�านวนผู้เข้าร่วมการคัดกรองทั้งสิ้น	 121	 คน	 แบ่งเป็นชาย	 48	 คน	 (39.7%) 

หญิง	73	คน	(60.3%)		โดยมีอายุเฉลี่ย	46.96	+	11	ปี	(ส่วนใหญ่อายุระหว่าง	41-50	ปี)	ซึ่งอายุมากสุด 

74	ปี	อายุต�่าสุด	22	ปี	และใช้สิทธิการรักษาเป็นข้าราชการ	71	คน	(58.7%)	นอกจากนี้จากการซักประวัติ	

39	คน	มปีระวตับิคุคลในครอบครวั	คอื	พ่อและแม่	เป็นเบาหวานและ/หรือความดันโลหติสูง	37	คน	(30.6%) 

เป็นผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วย	และเป็นโรค	และรับการรักษาตามที่แพทย์แนะน�า	21	คน	(56.8%)	

 2.4.1.2 กิจกรรมด้านการเรียน – การสอน

	 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	 เป็นแหล่งฝึกงานและแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และนักศึกษาจากสถาบันอื่น	ในปีงบประมาณ	2554	มีนักศึกษา

หมุนเวียนมาฝึกงาน		และดูงาน	ตามหลักสูตรวิชาต่างๆ	สรุปได้ดังนี้

	 -	ฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม	จ�านวน	45	คน

	 -	 การฝึกงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพ่ือเก็บสะสม

ชั่วโมงประสบการณ์เรียนรู้	ซึ่งไม่คิดหน่วยกิต	แต่ให้สะสมชั่วโมงฝึกงาน	จ�านวน	103	คน

	 -	ชาวต่างชาติดูงานร้านยา	จ�านวน	4	คน	(จาก	University	of	Tennessee	2	คน	และ	

College	of	Pharmacy	2	คน)

  2.4.2 สถานบริการสุขภาพแบบองค์รวม

	 	 	 กิจกรรมและภารกิจส�าคัญของสถาน

บรกิารสขุภาพองค์รวม	ม	ี3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการจดัการเรยีน

การสอน	2)	ด้านการสนบัสนนุการศกึษาและกจิกรรมอืน่ๆ	และ	

3)	ด้านการให้บริการทางวิชาการ
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2.5 สถานบริการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบ�าบัด คณะเทคนิคการแพทย์

	 1)	การให้บริการคลินิกกายภาพบ�าบัด	

การให้บริการ
ในเวลาราชการ 

จ�านวน (ราย)

นอกเวลาราชการ

จ�านวน (ราย)

รวม

(ราย)

คลินิกกายภาพบ�าบัด

-	การรักษาทางกายภาพบ�าบัด 3,053 8,471	 11,524

-	การรักษานวดแผนไทย 5,838 2,142	 7,980

	 -	การบริการด้านพัฒนาสุขภาพ - 5,763	 5,763

รวม 8,891 16,376 25,267

	 2)	 การจ�าหน่ายน�้ายาตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (ธาลัสซีเมีย)	 น�้ายาส�าเร็จรูป	 และอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้บริการ

น�้ายา และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ�านวน

การจ�าหน่ายน�้ายาตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(ธาลัสซีเมีย)

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

	 -	น�้ายา		KKU	–	OF	(test	ละ	4	บาท) 560,000	test	(1,120,000	บาท)

การจ�าหน่ายน�้ายาส�าเร็จรูป 431	ชุด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้บริการ

	 -	เครื่องนับเม็ดเลือด 10	เครื่อง

	 -	ตะขอนวดวิไล 2	ชิ้น

	 -	แผ่นซีดีนวดแผนไทย 7	ชิ้น
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2.6 การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1)	จ�านวนสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งหมด	(ในและนอกเวลาราชการ)	ประจ�าปี	2554	มีจ�านวนทั้งสิ้น	

24,284	ตัว	แบ่งเป็นชนิดต่างๆ	ดังนี้

สัตว์ที่เข้ารับบริการ ในเวลาราชการ (ตัว) นอกเวลาราชการ (ตัว) รวม (ตัว)

สุนัข 13,495 9,970 20,981

แมว 1,532 974 2,158

วัว 227 0 173

ม้า 1 0 0

สัตว์ปีก 134 99 214

สัตว์ป่า 244 193 398

หนู,กระต่าย 424 0 352

อื่นๆ 11 0 8

รวมทั้งสิ้น 16,068 11,236 24,284

2)	 จ�านวนสัตว์ที่เข้า	 Admit	 ในโรงพยาบาลสัตว์	 ประจ�าปี	 2554	 มีจ�านวนทั้งส้ิน	 1,712	 ตัว 

แบ่งเป็นชนิดต่างๆ	ดังนี้

สัตว์ที่รับบริการ จ�านวน (ตัว)

สุนัข 1,456

แมว 227

วัว 9

สัตว์ป่า/สัตว์แปลก/กระต่าย 20

รวมทั้งสิ้น 1,712
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3)	การให้บริการตรวจของห้องปฏิบัติการชันสูตร	ประจ�าปี	2554	

ห้องปฏิบัติการ
การให้บริการ 

(รายการ)

เคมีคลินิก 8,115

โลหิตวิทยา 3,413

ปรสิตในเลือด 2,772

ภูมิคุ้มกัน 447

จุลทรรศน์วินิจฉัยและอื่น	ๆ	 291

รวมทั้งสิ้น 15,038

3. การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพในภาพรวม

1) งานเกษตรภาคอีสาน

งานวันเกษตรภาคอีสานจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 โดยคณะเกษตรศาสตร์	 เป็นหน่วยงานหลักใน

การด�าเนินงาน	เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร	กระตุ้นส่งเสริมการขยายตัว

ของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร	 ตลอดจนเผยแพร่สินค้าชุมชน	 โดยในงานมีนิทรรศการของ

หน่วยงานราชการต่างๆ	 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร	 การแสดงพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	การประกวด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การสัมมนาอบรมทางวิชาการ	การฝึกอบรมวิชาชีพ	การจัดจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร	โดยปี	2554	ได้จัดนิทรรศการและโครงการอันเกี่ยวข้องกับแนวพระราชด�าริที่สอดคล้องกับ

ค�าขวัญ	“เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน	พระมิ่งขวัญเกษตรไทย”	มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น	543,984	คน
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2) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

	 การจัดงานในปี	 2554	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิด 

พระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลท่ี	 4	 “พระบิดา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย	 และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	รัชกาลที่	9	“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของ

ไทย”	และ	“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	โดยจัดงานภายใต้หัวข้อ	

“จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”	เพื่อให้เยาวชน

และประชาชนทั่วไปเห็นความส�าคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

อกีทัง้เป็นการกระตุน้ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจใน

วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึนและสามารถน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้

ในชวีติประจ�าวนัได้	และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวจิยั

ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	

3) งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เพื่อน�าองค์ความรู้	นวัตกรรม	และผลงานด้านต่างๆ	ที่เกิดจากบุคลากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

น�าไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการ	 หรือน�าสู่การพัฒนาชุนชม	 สังคม	

ประเทศชาติ	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศ

ด้านวิชาการของคณะ	ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	และหน่วยงานต่างๆ	สู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	ชุมชน	

และสังคม	

 

 

4) งานวันทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

	 การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า	

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า	รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	และเพื่อเป็นการ

เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ในวโรกาสครบรอบ	84	พรรษา	โดยหวัใจหลกัในการจดังาน	

คือ	การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า	นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงกับงานทันตกรรม	และ
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นทิรรศการด้านทนัตสขุศกึษา	ว่าด้วยการส่งเสรมิป้องกนัสขุภาพในช่องปาก	การเปิดคลนิกิทนัตกรรมบรกิาร

ฟร	ีซึง่ประกอบไปด้วย	การอดุฟัน	ขดูหนิน�า้ลาย	ถอนฟัน	ผ่าฟันคดุ	เคลือบหลุมร่องฟัน	ตลอดจนการเคลือบ

ฟลูออไรด์มีผู้ให้ความสนใจ	 มีทั้งผู้ใหญ่	 นักเรียน	 และเด็กๆ	 เข้าร่วมชมนิทรรศการพร้อมสอบถามปัญหา

สุขภาพช่องปากกับนักศึกษาทันตแพทย์	

5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้สุขภาพประชาชน เนื่องในวันศรีนครินทร์

	 เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (สมเด็จย่า)	 จัดโดยงาน

เวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ซึ่งได้ออกหน่วยให้ความรู้

ด้านสขุภาพกับประชาชนบ้านโนนม่วง	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้เรือ่ง

การดแูลสขุภาพผูป่้วยโรคต่างๆ	ได้แก่	1)	โรคไวรสัตับอกัเสบ	2)	โรค

อัมพฤกษ์อัมพาต	 3)	 โรคพยาธิใบไม้ตับ	 4)	 เกลือไอโอดีนส�าคัญ

อย่างไรกับหญิงต้ังครรภ์	 และ	 5)	 โรคกระดูกพรุนเพื่อน�า 

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง

และบุคคลในครอบครัว	ได้อย่างถูกต้อง

6) งานถนนศิลปะครั้งที่ 8 (Art Lane # 8)

	 การจดัท�ากจิกรรมถนนศลิปะ	ในปี	2554	ได้ด�าเนนิมา

เข้าสู่ปีที่	8	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผลงานศิลปะได้เผยแพร่ออกสู่

ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริม	 และเปิดช่องทางให้ผู้ที่สนใจงานทางด้าน

ศิลปะมเีวทแีสดงออกได้อย่างเตม็ที	่มกีจิกรรมทีท่างคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ได้จัดแสดงอาทิ	 เช่น	 การแสดงดนตรีไทย	 การแสดงดนตรีสากล	 การวาดเส้นด้วยเกรยอง 

การแกะสลักน�้าแข็ง	การวาดภาพเหมือน	การปั้นคนเหมือนด้วยดินเหนียว	และการฉายหนังสั้น	เป็นต้น
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7) กิจกรรม STI2U ปี 2 “กู้วิกฤต พิชิตชัยชนะด้วย วทน.”  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 

(สวทน.)	จัดกิจกรรม	STI2U	ปี	2	“กู้วิกฤต	พิชิตชัยชนะ

ด้วย	วทน.”	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ	SMEs	ได้รู้และ

สามารถน�านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง	

รวมไปถงึการจดัประกวดผลงาน	นวตักรรมสเีขยีว	(GREEN	

INNOVATION)	 ภายใต ้กิจกรรม	STI	 Thailand	

Award	(Green	 Carpet)	 ท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อ

เป็นการเชิดชูผลงานสร้างคุณค่า	 และการสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนางาน	 วทน.	 ในประเทศไทยท้ังในระดับ

วิสาหกิจ	ชุมชน	และประชาชน

8) การช่วยเหลือสุนัขที่ถูกกักขังจากขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ 

	 น�าโดย	ผศ.สพญ.อารยาพร		มคธเพศ		ผูช่้วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์	คณะสตัวแพทยศาสตร์	

และทีมสัตวแพทย์	 ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสุนัขท่ีถูกกักขังจากขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ	 มีสุนัข

ทั้งหมดถูกน�ามาดูแลรักษาไว้ที่ด่านกักกันสัตว์	นครพนม	บ้านนาจอก	ต�าบลหนองญาติ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครพนม			โดยทมีสัตวแพทย์ได้น�าเวชภณัฑ์เข้าไปดแูลรกัษาสนุขัทีไ่ด้รบัการบาดเจบ็	ตลอดจนการฉดีวคัซนี	

เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุนัขให้มากที่สุด
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8) โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ 

	 	 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับศูนย์รับบริจาค

อวัยวะ	สภากาชาดไทย	และบริษัทไทยประกันชีวิตจ�ากัด	เพื่อส่ง

เสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลต้ังแต่ยังมี

ชีวิตอยู ่ เพื่ อ ให ้ เพียงพอต ่อการปลูกถ ่ ายอวัยวะภายใน

ประเทศ	จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง	 เสมอภาค

และถูกต้องตามหลักวิชาการ	 โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะและได้

รับประโยชน์สูงสุดต่อการน�าอวัยวะต่างๆ	ไปใช้	

9) งานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2554 

	 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์	 บริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)	 มข.	 และสนามกีฬา

โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทุกระดับในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงาน	

มีกิจกรรมส�าหรับเยาวชนระดับอนุบาล	 ประถม	 และมัธยม	 ได้สนุกสนานควบคู่ไปกับสารประโยชน์อย่าง

สร้างสรรค์	โดยให้สอดคล้องกับค�าขวัญของวันเด็กประจ�าปี	2554	ที่ว่า	“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” 

เช่น	 กิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ศิลปะ	 ภาษาไทย	 ภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาอังกฤษ	

คอมพิวเตอร์	สังคมศึกษา	การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ	การแสดงอุปกรณ์ทางการทหาร	เกม	การละ

เล่นต่างๆ	การแข่งขันกีฬา	การมอบทุนการศึกษา	

10) การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2554 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 จดัโดยคณะวทิยาการจดัการร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านกังานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จาก	387	โรงเรียน	จ�านวนผู้เข้าร่วมกว่า	1,000	คนเข้าร่วมงาน				

ในงานมกีจิกรรมนนัทนาการเชงิวชิาการ	โดยเน้นการสร้างความสนกุสนานทีส่อดแทรกความรูด้้านเศรษฐกจิ

และการเงินแก่ผู้ร่วมงาน	ทั้งนักเรียน	นักศึกษา	อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	และประชาชนทั่วไป	ผ่านรูปแบบของ

การละเล่น	และในแนวคิด	 เที่ยวสุขใจ...เพลินฤทัย....ใน	มข.	ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย	5	บูธ	

ได้แก่
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	 1)	ลานรัก		มอดินแดง	

	 2)	หอศิลป์ปิ่นหทัย		สุขใจจ�าค�าศัพท์	

	 3)	ชมหอกาญจนาฯ	เพลินอุรา	

	 	 4)	บึงสีฐานสราญใจ		ล้วงไข่ได้รางวัล	

	 	 5)	เพลินตารั้วสีอิฐ		พิชิตเกมเศรษฐี	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. โครงการและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

	 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจด้านการอนุรักษ์	 พัฒนา	 ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม	

ประเพณี	และวัฒนธรรม	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในปีงบประมาณ	2554	ได้จัดโครงการและงบประมาณ

สนบัสนุนกิจกรรมศลิปวฒันธรรมทีส่�าคญัๆ	จ�านวน	28	โครงการ	และได้รบัจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการ

ด�าเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	5,499,056	บาท	แบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้	3,237,916	บาท	และงบประมาณ

เงินแผ่นดิน	2,261,140	บาท	โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้

ที่ ชื่อโครงการ
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน)

งบประมาณ (บาท)

เงินรายได้ เงินแผ่นดิน

1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 300 600,000 -

2
นิทรรศการศิลปะ	“งอกเงยด้วยธรรมงดงามด้วย

ศิลป์”

1,150 20,000 -

3

การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมอุดมศึกษา	ครั้งที่	11	“นาฏดุริยศิลป์		ณ		

ถิ่นล้านนา”

90 - 108,420

4
นิทรรศการศิลปะในโครงการวิจัยเรื่อง	“ดิน	วัสดุใน

ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย”

1,252 11,500 -

5 พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง 4,000 - 300,000

6 งานประเพณีลอยกระทง	 40,000 665,540 350,000

7
การประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน	“ฟ้อนล�าแคน	

คอนเทสต์”	ครั้งที่	3

3,000 150,000 -

8 ประเพณีเทศกาลงานไหมผูกเสี่ยว	 40,000 - 100,000

9
การแสดงศิลปวัฒนธรรมงานขอนแก่นมาราธอน

นานาชาติ	ครั้งที่	8	ประจ�าปี	2554	

500 - 70,000
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ที่ ชื่อโครงการ
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน)

งบประมาณ (บาท)

เงินรายได้ เงินแผ่นดิน

10

การสัมมนาวิชาการ	“แบ่งปันความรู้	ร่องรอยกาล

เวลา	:	ร่วมรู้พื้นถิ่นสุวรรณภูมิ	450	ปี	พระนครเวียง

จันท์	สายสัมพันธ์บ่กั้นขวาง	สยาม-ลาว-ไทย”

200 10,000 -

11 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปี	2554 2,000 - 150,000

12 งานบุญข้าวจี่	บ้านสาวะถี	ประจ�าปี	2554 574 296,220 -

13

นิทรรศการ	“100	ปี	เฟื้อ	หริพิทักษ์	ชีวิตและ

ผลงาน”	(A	Century	of	Fua	Hariphitak	:

Life	&	Works)

1,250 16,000 -

14
งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติและบุญกุ้ม

ข้าวใหญ่	ประจ�าปี	2554

1,550 143,800 -

15
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี

120 75,400 -

16

งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ศิลปินมรดกอีสาน	และวัฒนธรรมสัมพันธ์	ประจ�า

ปี	2554

700 635,580 -

17 ประเพณีสงกรานต์	ประจ�าปี	2554 4,000 209,340 -

18 เทศกาลงานดอกคูณเสียงแคน	ถนนข้าวเหนียว 10,000 20,000 -

19

ผ้าป่าสามัคคีพิธีฉลองพระวิหารประดิษฐานหลวงปู่

กู่แก้ว	(พระพุทธปฏิมาโบราณศิลปะล้านช้าง)และ

งานประเพณีสรงกู่

2,500 162,720 -

20
มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอล�าเฉลิมพระเกียรติ	84	

พรรษา

10,000 - 1,000,000

21 นิทรรศการศิลป์สัญจร	ศิลปากรสู่อีสาน 768 - 16,500

22 นิทรรศการ	“60	ปี	ไทย-ลาว	พัวพันมั่นยืน” 1,351 - 51,550

23
โครงการนิเวศวัฒนธรรมกับการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนสาวะถี

92 - 80,620

24
นิทรรศการโครงการวิจัยการตีความค�าสอนใน

พระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

695 - 34,050
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ที่ ชื่อโครงการ
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน)

งบประมาณ (บาท)

เงินรายได้ เงินแผ่นดิน

25

คอนเสิร์ต	Hucky	Eichelmann	–	Anthony	

Garcia	Thailand	Tour	2011	in	Celebration	of	

His	Majesty	the	King’s	84th	birthday

500 64,000 -

26 โครงการกิจกรรม	“ธรรมะปะทะวัฒนธรรม” 650 - -

27

พิธีสมโภช	พระพุทธสิริสัตตราช	(หลวงพ่อเจ็ด

กษัตริย์)	ประจ�าปี	2554	และการประกวดสรภัญญ์

ท�านองอีสาน

325 157,816 -

28

นิทรรศการด้านศิลปะ	ดนตรี	นาฏศิลป์	และ

ภาพถ่าย	ครั้งที่	19	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	(มอดินแดง)	ปีการศึกษา	2554

700 - -

รวม 3,237,916 2,261,140

2. โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสาน

	 ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ภูมิปัญญาอีสาน	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 เพ่ืออนุรักษ์	ประยุกต์	 และถ่ายทอด

ความรู้ทางวัฒนธรรม	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	และสังคม	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม		ในรอบปี	2554	ได้มีโครงการและกิจกรรมโดดเด่น	ดังนี้

 2.1 กฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้บุคลากร	นักศึกษา	และประชาชน	ได้ร่วมกันสืบทอด	ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ซึ่งใน

ช่วงปีงบประมาณ	2554	ได้จัด	2	ครั้ง	โดยครั้งที่	1	ไปทอดถวายกฐินสามัคคี	ที่วัดเรืองอุทัยศิริมงคล	ต�าบล

ล�าภู		อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคตั้งต้น	จ�านวน	500,000	บาท	ผู้มีจิต

ศรัทธาบริจาคสมทบยอดกฐิน	395,044	บาท	รวมเป็นเงิน	895,044	บาท	และครั้งที่	2	ไปทอดถวายกฐิน

สามัคคี	ทีว่ดัป่ากมโลสานติย์ยานสุรณ์	อ�าเภอวงัสามหมอ	จงัหวดัอดุรธาน	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นบรจิาคเงนิ

ตั้งต้น	จ�านวน	500,000	บาท	คณะ/หน่วยงานภายใน	ม.	ขอนแก่น	และผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดต่างๆ	 ร่วมบริจาคเพิ่มเป็นเงิน	 1,661,967	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 2,161,967	 บาท	 โดยงานนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และเจ้าภาพจากจังหวัดต่างๆ		ได้จัดโรงทาน	ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มา

ร่วมท�าบุญด้วย
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2.2 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	 	 และประเพณีอันดีงามของไทย	 	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	 ได้แก่	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรม

ศาสตร์	และนักศึกษานานาชาติจาก	Southwest	University	สาธารณรัฐประชาชนจีน	มาร่วมแสดงบนเวที	

การประกวดนางนพมาศ	 การประกวดกระทง	 ที่เน้นให้ท�ากระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดขบวนแห่ที่เน้นให้สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมอีสานที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์

ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และมีกิจกรรมสร้างสรรค์	 คือ	 กิจกรรมขยะมีค่าแลกกระทงเพื่อรณรงค ์

ลดโลกร้อน
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2.3 ประเพณีเทศกาลงานไหมผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมจัดขบวนแห่	

“งานเทศกาลไหม	ประเพณีผกูเสีย่ว	และงานกาชาด	จงัหวดั

ขอนแก่น	โดยน�าเสนอแนวคดิขบวน	ประกอบด้วย	1) วจิติร

ภัสตราภรณ์ ออนซอนนครขอนแก่น สื่อถึงความงามของ

ผ้าไหม	 อันเป็นมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ของจังหวัด

ขอนแก่นอันชวนหลงใหล	2) ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าจอม

ค�าแว่น บรรพชนเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ

ในการก่อตั้งเมืองขอนแก่น	 ในอดีต	 3) ฟ้อนศรีภูมิเดิม 

เป็นการฟ้อนร�าประกอบท�านองวาทขอนแก่น	ขบัร้องสดโดย	

หมอล�าอุดมศิลป์	 บรรเลงดนตรีสดโดยวงโปงลางสินไซ 

4) ชุดผู้ดีอีสาน งามตระการภูษาไหม เป็นการตกแต่งชุด

ด้วยผ้าไหมในแบบฉบบัผูด้ขีองมณฑลต่างๆในภาคอสีานใน

อดีต	 ทั้งผ้านุ่งและผ้าเบ่ียง	 และ	 5)	ผูกฮักผูกใจ ผูกเสี่ยว 

ผูกมิตร ฮักแพง สื่อถึงประเพณีอันดีของชาวอีสานและ 

ชาวขอนแก่น

2.4 ประเพณีท�าบุญเข้าพรรษา

การสืบสานประเพณีท�าบุญเข้าพรรษา	 เป็นโครงการเพ่ืออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรม	อันดีงาม	ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา	และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร	นักศึกษา	

และชาวบ้านได้มีโอกาสร่วมท�าบุญถวายผ้าป่า	เทียนพรรษา	และสังฆทานเนื่องในช่วงเข้าพรรษา	ซึ่งจัดโดย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 น�าถวายผ้าป่า	 เทียนพรรษา	 และสังฆทาน	 ณ 

วัดอดุลแก้วมอดี	(หลังหอพักนพรัตน์	ม.	ขอนแก่น)	ต�าบลศิลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น
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2.5 ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสืบสาน	 และอนุรักษ์	 วัฒนธรรมอันดีงาม	 กิจกรรมมีการรดน�้าขอพรจากผู้อาวุโส	

คณาจารย์ทีเ่กษยีณอายรุาชการของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	พธิสีรงน�า้พระพทุธรปูและสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความเคารพนบัถอืและความเป็นศริิมงคล	การประกวดนางงามสงกรานต์

ประเภทนักศึกษา	 และบุคลากร	 การประกวดการแต่งกาย	 “การแต่งกายอันทรงค่า	 สืบสาน	 สร้างสรรค์

ภูมิปัญญา	 พื้นเมืองอีสาน”	 การจัดขบวนแห่สงกรานต์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็น 

พืน้บ้านอสีาน	และการแข่งขันกฬีาไทยพืน้บ้านกบัการแข่งขนักฬีาหลากหลายประเภท	อาทเิช่น		วิง่กระสอบ	

ชักเย่อ

2.6 มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอล�า

เป็นการยกย่องเชิดชูศิลปะพื้นบ้านอีสาน	 ในด้านหมอล�า	 ทั้งนี้การถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลทาง

หมอล�ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	

บันเทิง	การให้ความรู้	 เยียวยาจิตใจ	การบ�าบัด	การโฆษณา	

ชวนเช่ือ	 การต่อต้านยาเสพติดผ่านค�าร้องของหมอล�า	 และ

เพื่อให้มีการขึ้นบัญชีหมอล�าเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม	

ดงันัน้มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้ร่วมกบักรมส่งเสรมิวฒันธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	 เทศบาลนครขอนแก่น	 และเครือข่าย

ด้านวัฒนธรรม	 จัดงาน	 “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอล�า	

เฉ ลิมพระเกียรติฯ	 84	 พรรษา”  มหกรรมหมอล�า

เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ	 ในวโรกาสพระชนมายุครบ	 7	 รอบ	 (84	 พรรษา) 

ณ	บรเิวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ซึง่ได้รบัความสนใจจาก 

ผู้รักศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอล�า	 นักวิชาการศึกษาด้าน

หมอล�า	และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมในการสืบสานหมอล�า



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

2.7 การประกวดสรภัญญ์ท�านองอีสาน

การประกวดขบัร้องสรภญัญ์ท�านองอสีานเป็นศลิปะทีค่รอบคลมุทัง้วถิชีวีติ	ภมูปัิญญา	ปรชัญา	

ศาสนา	สังคม	รวมไปถึงอารมณ์ขัน	ซึ่งเป็นแนวทางในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีคณะสรภัญญ์สนใจเข้าร่วมประกวด	 14	 คณะ	 แต่ละคณะได้น�ากลอนที่สร้าง

ความสนุกสนาน	และเพลิดเพลิน		ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะวัดม่วงศรี	ได้รับโล่	พร้อมเงินรางวัล	3,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คณะสินไซ	ได้รับโล่	พร้อมเงินรางวัล	2,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	คณะเสียงธรรม	1	ได้รับโล่	พร้อมเงินรางวัล	1,000	บาท

รางวัลชมเชย	 2	 รางวัล	 ได้แก่	 คณะสามัคคีธรรม	และ	คณะบ้านห้วยหว้า	 รับเกียรติบัตร	พร้อม 

เงินรางวัล	500	บาท

2.8 นิทรรศการ “60 ปี ไทย-ลาว พัวพันมั่นยืน” 

เป็นการแสดงภาพเขียนและภาพถ่าย	 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่	 สังคม	 วัฒนธรรม 

และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว	 ซึ่งถือเป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง	 จัดเนื่องในวาระฉลองความสัมพันธ์ทาง 

การทูตไทย-ลาว	ครบรอบ	60	ปี	และได้รับเกียรติจาก	4	ศิลปินชื่อดัง	ได้แก่
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-	นทิรรศการภาพถ่าย	มองลาว	จากใจช่ืนชม	โดย	อภนินัท์	บวัหภกัดี	บรรณาธกิารภาพ	อนสุาร	อ.ส.ท.

-	ผลงานศิลปกรรม	วาดเส้นเล่าเรื่องลาว	โดย	ศุภวัตร	ทองละมุล

-	ผลงานลายเส้นไทย	-	ลาว	(ศาสนศิลป์)	โดย	ดร.	ติ๊ก		แสนบุญ

-	ผลงาน	วาดสีน�้าเล่าเรื่องลาว	-	ไทย	โดย	อ.	ดิเรก		กิ่งนอก

2.9 นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร “ศิลป์สัญจร	ศิลปากรสู่อีสาน” 

ด้วยภูมิภาคอีสานมีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม	 มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 มีความโดดเด่น	

และหลากหลาย	 ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไปยัง

ชนรุน่หลงั	การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเป็นอกีแนวทางหนึง่

ที่ช่วยท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน	 ดังนั้นมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้ร่วมกับนักศกึษาศลิปมหาบัณฑิตสาขาทัศนศลิป์	

และสาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะ	บัณฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลยั

ศิลปากร	 จัดการน�าผลงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 

สัญญจร	 ณ	 หอศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ

นักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

2.10 นิทรรศการ Art Ex By Art ED 20th 

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานด้านศิลปะ	 ของนักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 	 สาขาศิลปศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ภายใต้ชื่อ	 “กระดานศิลป์”	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม	มีการแสดง 

ผลงานศิลปะ	จ�านวน	38	คน	แบ่งเป็นผลงานประเภทจิตรกรรม	89	ชิ้น	ประเภทออกแบบ	54	ชิ้น	ประเภท

วาดเส้น	16	ชิน้	รวมทัง้สิน้	159	ชิน้งาน	นบัเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นพืน้ทีใ่ห้นกัศกึษาได้แสดงออกถงึความสามารถ	

สร้างสรรค์ผลงานทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตน	เป็นการสร้างคณุค่าให้กบังานด้านศลิปะ	และเป็นการเผยแพร่

ความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ	สู่สาธารณะชน	เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การประกันคุณภาพการศึกษา

	 การด�าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	2554	ประกอบด้วย	4	ระบบที่ส�าคัญ	ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานในระดับประเทศ	ได้แก่	

1)	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	

2)	การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 (พ.ศ.	2554	–	2558)	ระดับอุดมศึกษาของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	หรือ	สมศ.	

3)	 การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสถาบัน

อุดมศึกษา	ประจ�าปีงบประมาณ	2554	ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	

4)	การประเมนิระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	(PART)	ของส�านกั

งบประมาณ	

ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ	 2554	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.					

ได้บูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพกับส�านักงานคณะกรรมการ										

การอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 โดยจัดท�า

บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการบรูณาการจัดระบบการประเมนิผลระหว่าง	3	หน่วยงาน	เพ่ือพัฒนา	

และเชือ่มโยงระบบการประเมนิผลของหน่วยงานทัง้	3	ส่วนให้เป็นระบบเดียวกนั	ใช้ผลการประเมนิและคูม่อื

การประเมนิผลร่วมกนั	โดยสถาบันอุดมศกึษาสามารถรายงานผลการด�าเนนิงานผ่านระบบ	CHE	QA	Online	

ของ	สกอ.	และในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�า

ปีการศึกษา	2553/ปีงบประมาณ	2554	 ได้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	พ.ศ.	

2552	-	2553	:	The	Baldrige	National	Quality	Program	:	Education	Criteria	for	Performance	

Excellence	 ของ	 สกอ.	 มาใช้ในระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน	 และระดับคณะ/ 

หน่วยงาน	
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ผลการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างๆ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2553/ปีงบประมาณ	 2554	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลการประเมินดังนี้

หน่วยงานที่ประเมิน คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ

สกอ.	(ปีการศึกษา	2553) 4.72 คณะกรรมการประเมิน

สมศ./รอบสาม	(ปีการศึกษา	2553) 4.57	(ระดับดีมาก) คณะกรรมการประเมิน

ก.พ.ร.	(ปีงบประมาณ	2553) 4.5270
มีการยกเลิกตัวชี้วัดการสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ

ส�านักงบประมาณ/รายงาน	PART

(ปีงบประมาณ	2554)
99.74 ผลการประเมินตนเอง

และจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด�าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (PMQA)	 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับการรับรองการผ่าน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Cerfified	 FL)	 ในปีงบประมาณ	 2553	 ส�านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	จงึได้มอบใบประกาศเกยีรตคิณุเพือ่ยกย่องและรบัรองการผ่าน

เกณฑ์ฯ	ไว้ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2554	
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นอกจากนีม้หาวทิยาลยัขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือกับส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	หรือ	สมศ.	ในโครงการ

ประเมนิสถานศกึษาแบบโดดเด่น	“1	ช่วย	9”	ห่วงโซ่คณุภาพ

ทางการศึกษา	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้สถานศกึษา

ที่มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 (พ.ศ.	 2549-

2553)	ทีต่�่ากว่าระดบัดมีาก	เข้าร่วมโครงการ	และมีค่าเฉลีย่

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีขึ้น	 (Better) 

รวมทัง้สร้างเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาท่ีจะน�าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน	 	 ซึ่งมีสถาบันการ

ศึกษาสมคัรเข้าร่วมโครงการ	9	สถาบัน	ได้แก่	1)	มหาวทิยาลยั

นครพนม	 2)	 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธาน ี

3 ) 	 สถาบั นการพลศึ กษาวิ ทยา เขตมหาสารคาม 

4)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต

ขอนแก่น	 5)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วทิยาเขตสกลนคร	6)	มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

7)	 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 8)	 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต	 และ 

9)	วิทยาลัยสันตพล	

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินและจัดอันดับในระดับนานาชาติจากหน่วยงานต่างๆ 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งในปีงบประมาณ	2554	มีการประเมินและจัดอันดับจากหน่วยงานดังนี้

	 1)	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	โดย	Times	Higher	Education	(วารสารของอังกฤษในการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกในนาม	Times	QS	World	University	Ranking)	

	 2)	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย	โดย	QS	Quacquarelli	Symonds	Limited	(QS)

	 3)	การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	โดย	SCImago	Institutions	Ranking	

(SIR)

4)	การจดัอนัดบั	Webometric	ท�าให้ทราบถงึปรมิาณและคณุภาพของสิง่ตีพมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ของ

สถาบัน	เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ	ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน	โดยจัดอันดับปีละ	2	ครั้ง	ได้แก่	

เดือนมกราคม	และเดือนกรกฎาคม
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลการประเมินและจัดอันดับในปีงบประมาณ	2554/ปี	ค.ศ.	2011	ดังนี้

สถาบัน

อุดมศึกษา

ในประเทศ

(QS Asian)

เอเชีย

(QS Asian)

โลก

(QS World)

ผลงาน

วิจัย(SIR)
Webometric

ม.มหิดล 1	 34	 229	 521 443

จุฬาฯ 2	 47	 171	 492 334

ม.เชียงใหม่ 3	 67 501-550	 914 510

ม.ธรรมศาสตร์ 4	 88	 501-550	 2,409 617

ม.	สงขลา 5	 95	 601
+	

1,170 448

ม. ขอนแก่น 6 114 601
+ 

1288 580

3. การพัฒนาระบบบริหารบุคลากร
3.1 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลยัขอนแก่นมนีโยบายในการจดัสวสัดกิารให้กบัพนกังานมหาวทิยาลยั	เพือ่ให้มขีวญั 

และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

 3.1.1 สวัสดิการที่ทางราชการจัดให้

  1) กองทุนประกันสังคม

	 	 เป็นกองทุนที่สร้างหลักประกันการด�ารงชีวิตในกรณีที่ผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วย	คลอด

บุตร	ชราภาพ		ทุพพลภาพ	ว่างงาน	ตาย	สงเคราะห์บุตร	โดยมหาวิทยาลัยจะออกเงินสมทบร้อยละ	5	ของ

เงินเดือน	และพนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกหักเงินเดือนร้อยละ	5	เข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน

 3.1.2 กองทุนแต่ละประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

  1) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับบุคลากร	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม

ทรัพย์	 และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานเกษียณอายุ	 ออกจากราชการ 

หรอืเสียชีวติ	พนักงานมหาวทิยาลยัต้องสมคัรเป็นสมาชกิโดยสมคัรใจ	และต้องจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุ	3%	

ของเงินเดือนและมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน	3%	ของเงินเดือน	เช่นเดียวกัน		

  2) กองทนุส่งเสรมิการใช้คอมพวิเตอร์	เพ่ือเสริมสร้างประสิทธภิาพการเรียน	การสอน	

การวิจัยและการบริหาร	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
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  3) กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน	 เพื่อ

พัฒนาทางวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุน	 	 การศึกษาค้นคว้าวิจัย	 	 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	

และการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา		และเงินยืมเพื่อการศึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย

  4) ทนุการศกึษาบตุรส�าหรบับคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพ่ือช่วยเหลือบคุลากร

ที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	เป็นเงินทุนการศึกษาบุตร

  5) สวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่เคหะสงเคราะห์	เพ่ือให้พนกังานมหาวทิยาลัยจัดหาทีอ่ยูอ่าศยั

เป็นของตนเอง	วงเงินให้กู้ดังนี้

	 	 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	วงเงินให้กู้ไม่เกิน	2,000,000	บาท	(สองล้านบาท)

	 	 เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร	วงเงินให้กู้ไม่เกิน	2,000,000	บาท	(สองล้านบาท)

	 	 เพือ่ปลกูสร้างอาคารในท่ีดนิตนเองหรอืของคูส่มรสตามกฎหมายวงเงนิไม่เกนิ	1,500,000	บาท		

	 	 เพือ่ขยายต่อเตมิหรอืซ่อมแซมอาคารซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง	วงเงนิไม่เกนิ	800,000	บาท		

	 	 เพือ่ไถ่ถอนจ�านองหรอืขายฝากจากการผกูพนัทีดิ่นและอาคารของตนเองไม่เกนิหนีท้ีค้่างช�าระ

  6) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรกรณีที่บุคคลใน

ครอบครวั	เช่น		คู่สมรสทีไ่ม่ได้ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรอืบตุรทีช่อบด้วยกฎหมายทีย่งัไม่บรรลุ

นิติภาวะเสียชีวิต	กองทุนจะจ่ายเงินช่วยจัดงานฌาปนกิจศพให้งานละ	5,000	บาท

  7) การฌาปนกจิสงเคราะห์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิและบรรเทา

ความเดือดร้อนของครอบครัวบุคลากรที่ถึงแก่กรรม

  8) การประกันชีวิตกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร	 ในกรณีที่เสียชีวิต	 หรือได้รับอันตรายจนทุพพลภาพและไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้		รายละ	50,000	บาท	กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเพราะปฏิบัติตามค�าสั่งผู้บังคับบัญชาที่

มีอ�านาจตามกฎหมายให้จ่ายรายละไม่เกิน	100,000	บาท

  9) การประกนัชวีติกลุม่ของบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่เป็นสวสัดิการให้แก่

บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันให้กับบุคลากรทั้งหมด

  10) สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่ม ก)	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

แก่อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยอันจะก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  11) สวัสดิการที่ ม.ขอนแก่น จัดร่วมกับส�านักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น

	 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม	 โดย

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	ได้เปิดรับ

สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและคู่สมรส	 เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร

ทางศึกษา	(ช.พ.ค.)	และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึง	

แก่กรรม	(ช.พ.ส.)
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  12) สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดร่วมกับธนาคารออมสิน

	 	 	 12.1)	 สินเชื่อสวัสดิการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและมาตรฐาน 

ด�ารงชีวิต		โดยมีวงเงินให้กู้ไม่เกิน	1,500,000	บาท		

	 	 	 12.2)	 สินเชื่อเคหะ	 มีวัตถุประสงค์	

เพื่อให้กู้เงินไปซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	 ซ่อมแซมอาคาร	 ไถ่ถอน

จ�านอง	วงเงินให้กู้ไม่เกิน	3,000,000		

3.2 งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจ�า

ปี 2554 

เพื่อประกาศเกียรติคุณ	 และมอบโล่เชิดชูเกียรติใน

ประเภทต่างๆให้เป็นคนต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นการแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่มีผลงาน

ดเีด่น	และบคุลากรทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้กบัสถาบนั	มผีูไ้ด้รบัรางวลัและโล่เชดิชเูกยีรตใินประเภทต่างๆ	จ�านวน	

206	 คน	 ซึ่งทุกท่านถือเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า	

เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ใน

การช่วยพฒันาสถาบนัและจะสร้างสรรค์ผลงานให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานชาติ	ทั้งจาก

ภาครัฐ	และภาคเอกชนต่อไป

3.3	 โครงการประกวดเรียงความ “คนดี

ในดวงใจ” จัดโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น	เพ่ือให้สอดรับกบัพันธกจิที่

ส�าคญัยิง่ต่อการผลิตบณัฑิตให้พร้อมด้วยคณุธรรม

และจริยธรรม	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก

ต�าแหน่ง	 ทุกประเภทที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจ 

ดังกล่าวจึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี	โดยเฉพาะ

บคุลากรสายผูส้อนทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการส่งเสรมิ

สนับสนุนภารกิจท่ีส�าคัญยิ่งต่อการผลิตบัณฑิต

ซึง่มผีูไ้ด้รบัการคดัเลอืกการประกวดเรยีงความแยก

ได้ตามประเภท	ดังนี้

ประเภทที่ 1 คุณครูในดวงใจ

1.	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายชลธี		ใยงูเหลือม		นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ได้แก่	นางถาวร		ภาวงศ์		บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
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3.	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	 ได้แก่	นางสาวชลธิชา		หาสุระ	นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ประเภทที่ 2 เพื่อนร่วมงานในดวงใจ

1.	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางถาวร		ภาวงศ์		บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

2.	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ได้แก่	นางสาวสุวรรณี		มังดินด�า		บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่		นางสาววิภาวดี		โพธิโสภา		บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

3.4 งานแก้วกัลปพฤกษ์ในดวงใจ

เป็นงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	 ประจ�าปี	 2554	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก 

อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้เกษียณอาย ุ

ท่ีได้อุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดโดย

ส�านักงานอธิการบดี	 มีผู ้เกษียณอายุราชการ	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 อาจารย์	 และบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เข้าร่วมงาน	 และมีการ

มอบโล่พร้อมของทีร่ะลึก	และประกอบพิธบีายศรี

สู่ขวัญตามประเพณีอีสานเพ่ือเป็นสิริมงคลแด่ 

ผู้เกษียณ	และผู้ร่วมงานทุกท่าน

3.5 กิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือน	 โดยให้ผู้ที่เกิดในแต่ละเดือนมาเข้าร่วมกิจกรรม	 ซึ่งเป็นบุคลากร 

สังกัดหน่วยงานต่างๆ	ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	และความผาสุกให้แก่บุคลากร	

ด้วยการสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วม	มีช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกเล่าความ

ในใจให้กับบุคลากร	 และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	 คณะ/หน่วยงาน	และผู้บริหารจะได้รับรู้ถึงข้อเสนอ

แนะของบคุลากร		และน�าไปปรบัใช้ในการบรหิารงาน	เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่นให้เป็นมหาวทิยาลยั

แห่งความสุขอย่างแท้จริง		
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3.6 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข

เป็นกิจกรรมร่วมของบุคลากรส�านักงานอธิการบดีที่ได้น้อมน�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	มาสู่การปฏิบัติ	โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี	สมัคร

เข้าร่วมเป็นสมาชิก	 ส่งเสริมให้มีการปลูกผักในพื้นที่แปลงผักบริเวณข้างเคียงอาคารส�านักงานอธิการบดี 

ภายใต้การให้ความรู้อบรมโดย	 รศ.ดร.กมล		 เลิศรัตน์	 จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร 

นายชวลติ	สลีาดเลา	พนกังานการเกษตรจากหมวดพชืผกั	สาขาวชิาพชืสวน	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ร่วมบรรยายให้ความรู้	และเป็นที่ปรึกษาระหว่างการลงแปลงปลูกผัก	

4. การพัฒนาระบบกายภาพ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาและสร้างระบบกายภาพที่ดีภายในพื้นที่ทุกส่วน	ให้มีภูมิทัศน์

สวยงาม	น่าอยู่	ถูกสุขอนามัย	ในปีงบประมาณ	254	ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ด้านกายภาพ	เช่น

-	นโยบายการจัดการพลังงานและหนทางสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

-	 วางแผนและหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

-	 ก�าหนดเส้นทางเดินรถใหม่บนถนนสาย	 201	 จากวงเวียนหน้าคณะเทคนิคการแพทย์สู่ประตู	 8	

กังสดาล	เพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดของการจราจร

4.1 โครงการสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา 

เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชากรและ

นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยพฒันาเป็นพืน้ที่

สีเขียว	 ในลักษณะสวนสาธารณะ	 เน้นไม้ดอกไม้

ประดับที่สามารถนั่งเล่นและอ่านหนังสือได้	 มีร้าน

กาแฟ	ร้านจ�าหน่ายอาหารเพือ่สขุภาพ	และเป็นพืน้ที่

ให้บริการ		Free	WiFi	
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4.1 กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามรอยต้นไม้ของพ่อบนมอดินแดง 

มหาวทิยาลยัก�าหนดนโยบายในการสร้างความร่มรืน่	มสีวนสาธารณะให้แก่บคุลากร	นกัศกึษา	และ

ชาวขอนแก่นได้มาพกัผ่อนหย่อนใจ	ซึง่มคีวามจ�าเป็นมากขึน้เป็นล�าดับไปพร้อมกบัความเจรญิและการขยาย

ตัวของเมือง	โดยเน้นการมสี่วนร่วมจากบุคลากร	นักศกึษา	ให้เกิดความรักในการดแูล	รักษาสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ	ผู้ที่มาปลูกต้นไม้เป็นบุคลากร	นักศึกษา	และศิษย์เก่า	ซึ่งในวันเปิดโครงการ/กิจกรรมมีการปลูก

ต้นไม้		1,999	ต้น	บริเวณที่ปลูกตามแนวถนนสีฐานทั้ง	2	ด้าน	เพื่อทดแทนต้นกัลปพฤกษ์เดิมและเพิ่มความ

สวยงามของถนนสายหลักบริเวณโรงเรียนสาธิต	บริเวณสมาคมศิษย์เก่า	ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง	สวนร่มเกล้า

กัลปพฤกษ์	 และหอพักนักศึกษาชายที่	 16	 นอกจากนี้ทีมผู้บริหาร	 ผู้แทนคณะ/หน่วยงานได้ร่วมกันปลูก

บริเวณโดยรอบอาคารสิริคุณากร	ด้วย

4.2 การจัดการประกวดตั้งชื่อถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในด้านการจราจรและขนส่ง

มวลชน	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้มกีารศกึษาแนวทางในการจัดการระบบให้มคีวามเหมาะสมสามารถรองรับ

การขยายตัวของการจราจรและปริมาณของบุคลากรและนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	 ได้จัดให้มีการ

ประกวดตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	9	สาย	 โดยมีบุคลากร	คณาจารย์	 นักศึกษาได้รับรางวัล

ดังนี้	

สายที่	1	คุณอธิพงษ์	ภูมีแสง	ในชื่อ	“แก่นกัลปพฤกษ์” 

สายที่	2		คุณธีระเวทย์	พระชัย	ในชื่อ “สุขศิลป์” 

สายที่	3	ได้แก่	คุณสุทธิรักษ์	ก้อนทองแถม	ในชื่อ	“วิทยวัฒนา” 

สายที่	4	ได้แก่	คุณกิตติพงศ์		หงษ์กา	ในชื่อ	“แก่นกสิกรรม” 

สายที่	5	คุณเสกสรร	กุละนาม	ในชื่อ	“มอดินแดง” 

สายที่	6	คุณช�านาญ	เขื่อนแก้ว	ในชื่อ	“แก่นวิชาการ” 

สายที่	7	คุณสิรินดา	ยุ่นฉลาด	ในชื่อ	“แก่นร่มเกล้า” 

สายที่	8	คุณพุฒิพงษ์	แสงหอย	ในชื่อ	“สหศาสตร์” 

สายที่	9	คุณกิตติพงษ์	หงส์กา	ในชื่อ	“แก่นประชารักษ์” 
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4.3 บริการของรถขนส่งมวลชน มข. (KKU Shuttle Bus)

เป็นบรกิารท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นด�าเนนิการเพือ่

ให้บุคลากร	 นักศึกษา	 และผู้ที่สัญจรในพื้นที่ได้รับความ

สะดวก	 ปลอดภัย	 และเป็นการช่วยลดมลภาวะ	 ลดการใช้

พลงังานจากรถยนต์ส่วนบุคคล	โดยได้มกีารตดิตามดแูลและ

ปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้สนองตอบความต้องการของผู้รับ

บริการ	และเป็นไปตามเป้าหมาย	

4.4 การปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาศัย

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ด�าเนนิโครงการปรับปรุงการซ่อมแฟลตทีพั่กอาศยับคุลากร	เพ่ือเป็นการ

พัฒนาสวัสดิการและสร้างขวัญก�าลังใจให้บุคลากร	จ�านวน	 11	แฟลตโดยการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น											

3	สัญญา	คือ

สัญญาที่	1	ปรับปรุง	แฟลตมิตรภาพ	แฟลตจามจุรี	แฟลตแดง	แฟลตแก่นคูณ	รวม	4	อาคาร	วงเงิน

ปรับปรุง	11,340,000	บาท	ตามสัญญาเริ่มต้นปรับปรุงคือวันที่	29	มกราคม	-	27	กรกฎาคม	2554

สัญญาที่	 2	 ได้แก่การปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตชัยพฤกษ์	แฟลตทานตะวัน	 แฟลตเขียวขจี	 วงเงิน

ปรับปรุง	8,200,000	บาท	เริ่มต้นสัญญา	25	มกราคม	-	24	พฤษภาคม	2554	

สัญญาที่	 3		 ได้แก่สัญญาปรับปรุง

ซ่อมแซม	 แฟลตนพเก้า	แฟลต	 10	 ป่าดู	่

แฟลต	 11	 ป่าดู ่	แฟลต	 12	 ป่าดู ่	วงเงิน

ปรับปรุงซ้อมแซม	8,080,000	บาท	สัญญา

ที่เริ่ม	8	กุมภาพันธ์	-	6	สิงหาคม	2554	รวม

งบประมาณ	 ในการปรับปรุงซ่อมแซม	 ที่

อนุ มั ติ ใ นป ี งบประมาณ	 2554 	 คื อ	

27,620,000	บาท
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4.5 โครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา (โครงการ 2) 

	 จากนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และการเรียนรู้ภายใต้ความสะดวกสบาย	และเพื่อเพิ่มศักยภาพ		

ของนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึเหน็ชอบในการก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา	ด้วยการให้ผูป้ระกอบ

การเอกชนลงทุนในการก่อสร้าง	 และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและงานระบบต่างๆ	ที่เป็น

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น	โดยท�าการก่อสร้างอาคารหอพักจ�านวน	4	หลัง	ความสูง	7	ชั้น	มีจ�านวนห้องพัก

ทั้งหมด	 960	 ห้อง	 สามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง	 1,920	 คน	 มูลค่าก่อสร้างประมาณ	 600	 ล้านบาท 

ในเนื้อที่ไม่เกิน	8	ไร่	บริเวณก่อสร้างตั้งอยู่ติดกับหอพัก	 เคเคยู	วรเรสซิเดนซ์	 (หอพัก	8	หลัง)	และหอพัก

นพรตัน์	(หอพกั	9	หลงั)	ซึง่มพีธิวีางศลิาฤกษ์	หอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา	(โครงการ	2)	เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	

2554	โดย	รศ.ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นประธาน

4.6 การพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน

กีฬาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่หลากหลาย	 	 ใน 

ปี	 2554	 ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารพลศึกษา

อเนกประสงค์ด�าเนินการจากปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง			

ด้วยงบประมาณ	 124,784,000	 บาท	 นอกจากนี้กอปร

กับจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมในการเป็น 

เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 40	

“ขอนแก่นเกมส์”	 ระหว่างวันที่	 26	พฤศจิกายน	2554	

ถึงวันที่	 5	 ธันวาคม	 2554	 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

เป็นส่วนหน่ึงในองค์กรท่ีได้ท�าหน้าท่ีสนับสนุนนโยบาย			

ของจังหวัดมาโดยตลอด	 จึงได้ร่วมด�าเนินการจัดเตรียม

สนามแข่งขนั	โดยใช้งบประมาณสนบัสนนุทัง้ส่วนจดัการ



รายงานประจำาปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

84 KHON  KAEN  UNIVERSITY  ANNUAL  REPORT  2011

แข่งขันและปรับปรุงสนามแข่งขัน	 เป็นเงิน	 6,391,830	 บาท	 และงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ�านวน	27,000,000	บาท	ได้มกีารก่อสร้างและปรบัปรงุสนามกฬีาหลายแห่ง	เช่น	การก่อสร้างสนามเทนนสิ

ใหม่	การปรับปรุงสนามกีฬากลาง	สนามฮอคกี้	อาคารพลศึกษา	และสระว่ายน�้าชนเห็นชอบ	เป็นต้น

5. การอ�านวยความสะดวก (Facilities) 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานแก่นักศึกษาในการด�ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย	 สะดวก	 และราคาเหมาะสม	 ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการจาก
มหาวิทยาลัย	ผู้ปกครอง	และบุคลากร	ดังนี้

หอพักนักศึกษา

ประเภท จ�านวนหอพัก จ�านวนห้อง

หอพักส่วนกลาง 26 1,974

หอพักชาย 11 804

หอพักหญิง 15 1,170

หอพักนพรัตน์	(หอพัก	9		หลัง) 9 963

หอพักชาย 4 428

หอพักหญิง 5 535

หอพักคณะแพทยศาสตร์ 5 372

หอพักชาย 2 147

หอพักหญิง 3 225

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ 4 552

หอพักหญิง 4 552

หอพักคณะทันตแพทยศาสตร์ 4 156

หอพักชาย 2 75

หอพักหญิง 2 81

หอพักสวัสดิการนักศึกษา 8 1,040

หอพักชาย 2 260

หอพักหญิง 6 780

รวม 56 5,057
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6. ศูนย์อาหารและบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศูนย์อาหารและบริการ	ซึ่งให้บริการแก่	นักเรียน	นักศึกษา	บุคลากรและ
ประชาชน	ในด้านอุปโภค	บริโภค	การสื่อสาร	สันทนาการ		รวมทั้งในด้านแสดงผลงาน	การศึกษา	การวิจัย		
ได้แก่

1.	ศูนย์อาหารและบริการ	1		มีบริการต่างๆเช่น	ร้านอาหารสวัสดิการ	จ�านวน			26		ร้าน		ส�านักงาน
ธนาคาร	 	 ศูนย์หนังสือ	 	 สหกรณ์ร้านค้า	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 	 ร้านขายยาคณะเภสัชศาสตร์	 	 ส�านักงาน
ไปรษณีย์			ร้านอาหารตามสั่ง		ร้านตัดผมหญิง/ชาย			ร้านสะดวกซื้อ		ตู้ATM	7	ตู้			และร้านทั่วไป	ฯลฯ

2.	ศูนย์อาหารและบริการ	2	(โรงอาหาร	2)		มีบริการต่างๆเช่น	ร้านอาหารสวัสดิการ	จ�านวน		18	
ร้าน			ร้านตัดผมหญิง/ชาย			ร้านสะดวกซื้อ		ตู้ATM	2	ตู้			และร้านทั่วไป	ฯลฯ

3.	ศูนย์อาหารและบริการ	3	(ศูนย์อาหารหนองแวง)	มีบริการต่างๆเช่น	ร้านอาหารตามสั่ง	11	ร้าน			
และร้านทั่วไป	19	ร้าน

นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยยังมีส่วนที่ให้บริการอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 ร้านค้าหลังตึกอธิการบดี	 1						
บริเวณร้านค้าใต้หอพักนักศึกษา		บริเวณร้านค้าใต้แฟลตที่พักอาศัยของบุคลากร	(แฟลตป่าดู่)	ร้านอาหาร
อาคารแก่นกัลปพฤกษ์				ร้านอาหารอาคารสโมสรอาจารย์			ร้านอาหารอาคารขวญัมอ			ร้านซ่อมจกัรยานยนต์				
และสถานที่ให้บริการน�้ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ	

7. สนามกีฬา

ล�าดับที่ สนามกีฬา จ�านวน ที่ตั้งและลักษณะ

1 สนามกรีฑา 1 รอบสนามกีฬากลาง	ขนาด	400	ม.	กว้าง	94	ม.	
ยาว	178		ม.		ประกอบด้วย	8	ลู่วิ่ง

2 สนามตระกร้อ 4 สนามมาตรฐานขนาด	กว้าง	6.10	ม.	ยาว	13.42	
ม.		ด้านทิศตะวันออกของกองกิจการนักศึกษา	 
ตรงข้ามหอ	3	

3 สนามเทนนิสแก่นกัลปพฤกษ์ 4 สนามมาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง	8.23	ม.	
ยาว	23.77	ม.	ด้านหลังอาคารแก่นกัลปพฤกษ์	

4 สนามเทนนิสสโมสรนักศึกษา 4 สนามมาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง	8.23	ม.	
ยาว	23.77	ม.	ด้านหลังหอพักหญิงที่		26

5 สนามเทนนิสสโมสรอาจารย์ 4 สนามมาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง	8.23	ม.	
ยาว	23.77	ม.	ด้านข้างศูนย์สุขภาพนักศึกษา
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ล�าดับที่ สนามกีฬา จ�านวน ที่ตั้งและลักษณะ

6 สนามเทเบิ้ลเทนนิส อาคาร	1	ชั้น	ด้านข้างสนามยิงปืน	ประกอบด้วย
โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส	รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง	152.50	
ซม.	ยาว	274	ซม.

7 สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 4 ด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬากลาง	ประกอบด้วย
อัฒจรรย์ขนาด		3x9x3		ม.

8 สนามเปตอง 30 สนามเปตองขนาดมาตรฐาน	ด้านทิศใต้ของอาคาร
พลศึกษา

9 สนามฟันดาบ อาคาร	1	ชั้น	ตรงข้ามปั๊มน้�ามัน	ปตท	มข.

10 สนามฟุตบอล		1 1 ด้านทิศตะวันตกของอาคารพลศึกษา	ประกอบด้วย
อัฒจรรย์ขนาดใหญ่	2	ฝั่ง	ขนาด	50x100x50	ม.	
และ	50x150x50	ม.

11 สนามฟุตบอล		2 1 ด้านทิศตะวันตกสนามกีฬากลาง	ตรงข้ามสนาม
บาสเกตบอลกลางแจ้ง

12 สนามมวย 1 สังเวียนมาตรฐานขนาดเล็ก	4.90	ม.x4.90	ม.	
ความสูงวัดจากพื้นดิน	91	ซม.	ด้านทิศตะวันออก
ของกองกิจการนักศึกษา

13 สนามยิงปืน อาคาร	1	ชั้น	ด้านตรงข้ามปั๊มน้�ามัน	ปตท	มข.

14 สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 ด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬากลาง		

15 สนามวอลเลย์บอลหอ3 3 ด้านทิศตะวันออกของกองกิจการนักศึกษา		

16 สนามฮ้อกกี้ 1 ขนาด	90	ม.x55	ม.	ด้านทิศใต้สนามฟุตบอล2

17 สระว่ายน้�าชนเห็นชอบ 1 สนามมาตรฐานขนาด	21	ม.x50	ม.	ความลึก	1.80	
ม.	ลู่ว่ายน้�า	10	ลู่	ด้านทิศใต้ของอาคารพลศึกษา

18 อาคารแบดมินตัน 3 อาคารด้านทิศใต้กองกิจการนักศึกษา	

19 อาคารพลศึกษา 1 อาคารกีฬาเอนกประสงค์	ตรงข้ามสถานีต�ารวจ	มข
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8. ศูนย์ปฏิบัติการออกก�าลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fitness KKU) 

ศนูย์ปฏบิตักิารออกก�าลงักายมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ต้ังอยู	่ณ	บริเวณอาคารพลศกึษา	มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น	โดยตกลง	MOU	ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยเร่ิมต้นทีค่ณะวทิยาการการจัดการ
เป็นแห่งแรก	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสนบัสนนุการปรับปรุงศนูย์สุขภาพมหาวทิยาลัยขอนแก่นใน
รูปแบบ	Exercise	Lab	Fitness	Center	ณ	บริเวณอาคารพลศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	บุคลากรโดย
คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่	4	จ�านวน	3	คน	และผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา	2	คน	เข้ารับการอบรม	License	ด้านเป็น
ผู้ฝึก	Fitness	Center	เป็น	ระยะเวลา	1	เดือน	จากบริษัท	Leader	Marathorn	ภายหลังการอบรมบุคคล
กลุม่น้ี	ได้จัดท�าโครงการต่างๆ	เช่น	การทดสอบสมรรถภาพทางกายสญัจรในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	การออก
ก�าลังกายแบบ	Aerobic	 Class	 และการจัดประกวดโครงงานต่างๆของ	 Fitness	 Center	 แห่งนี้จนได้ชื่อ	
“Bon	Physique	Fitness	KKU”	ซึ่งได้ท�าการเปิดให้บริการในวันที่	20	สิงหาคม	2548	อย่างเป็นทางการ	
ศูนย์ปฏิบัติการออกก�าลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประกอบด้วย		อุปกรณ์ออกก�าลังกายต่างๆ	เช่น	ลู่วิ่ง	
เครื่องเดินวงรี	จักรยาน	อุปกรณ์ฟรีเวท	การฝึกตามเป้า	หมายการออกก�าลังกาย	การทดสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลสมรรถภาพทางกาย		กิจกรรมแอโรบิค	และกิจกรรมกระชับกล้ามเนื้อ	เช่น	Gentle	Yoga,			Yoga,	
Power	Yoga,			Flow	Yoga	,	Stretching,	Fit	Ball,	Body	Fit,	ABS	(Abdominal	Strength),	Physical	
Exercise,	Basic	Aerobic,	Aerobic	Block	,	Step	Aerobic,	Advanced	Aerobic,		Dancercise,	Let’s	
Dance		

9. ที่พักอาศัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่พักอาศัยส�าหรับบุคลากร		รวมทั้งสิ้น	2,883	หน่วย	จ�าแนกเป็น

9.1)	ที่พัก	กลุ่ม	ก.	ประเภทบ้านพักและแฟลต	มีจ�านวน	1,317	หน่วย	แบ่งเป็น

	 -	 ที่พักประเภทบ้าน		630	หน่วย

	 -	 ที่พักประเภทแฟลต	687	หน่วย	ได้แก่	แฟลตโสด	400	หน่วย	แฟลตครอบครัว	93	หน่วย	

และอาคารชุด	194	หน่วย

9.2)	ที่พัก	กลุ่ม	ข.	ประเภทบ้านพักและแฟลตศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มีจ�านวน	1,552	หน่วย	

แบ่งเป็น

	 -	 ที่พักประเภทบ้าน		414	หน่วย

	 -	 ที่พักประเภทแฟลต	1,108	หน่วย

	 -		ที่พักประเภทเรือนแถว	30	หน่วย

9.3)	ที่พักอาศัยคณะทันตแพทยศาสตร์	มีจ�านวน	14	หน่วย		
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ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ริเริ่มก่อต้ังใน 

ปีพุทธศักราช	 2484	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 โดยมีรัฐบาลจอมพล								

ป.พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วน

ภูมิภาคโดยจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดอุบลราชธานี	 แต่ในระหว่างนั้นได้เกิดสงครามอาเซียบูรพา 

ซึง่รัฐบาลจ�าเปน็ต้องตัดสินใจเขา้ร่วมกับญี่ปุ่นต่อสูก้ับพันธมิตรจงึท�าใหก้ารจดัตัง้มหาวทิยาลยัในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือยุติลง	 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช	 2503	 รัฐบาลซ่ึงมี	 จอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 	 เป็นนายก

รัฐมนตรีได้มีการทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่งและในปีพุทธศักราช	2505	จึงได้มีมติให้จัดตั้ง

สถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นและเสนอชื่อสถาบัน

แห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า	KHONKAEN	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	มีชื่อย่อว่า	K.I.T.

เนือ่งจากขณะนัน้ยงัไม่มหีน่วยราชการใดโดยเฉพาะทีจ่ะรวบรวมความรับผดิชอบของการด�าเนนิการ

ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 รัฐบาลจึงได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหา 

สถานที่	 จัดร่างหลักสูตรตลอดจนการติดต่อช่วยเหลือจากต่างประเทศและก�าหนดชื่อเป็น	 มหาวิทยาลัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในปีพุทธศักราช	2506	คณะอนุกรรมการได้ตกลงเลือกบ้านสีฐาน	ต�าบลในเมือง								

เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยในเนื้อที่		5,500	ไร่	ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น		4		กิโลเมตร

												ในขณะที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการก่อสร้างอยู่นั้น	ส�านักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร			

ได้รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา	2507	จ�านวนทั้งสิ้น	107	คน	โดยแยกเป็นนักศึกษา

เกษตรศาสตร์	49	คน	และวศิวกรรมศาสตร์	58	คน	โดยฝากเรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตร์การแพทย์มหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์	(มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)	และในปีพุทธศักราช	2508	คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ

เป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช	 2509	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 25	 มกราคม	 2509	 ซ่ึงถือเป็น 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย		และในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานที่ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปรียบเสมือนศูนย์กลางการวิจัย ศูนย์กลางการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

และเป็นศูนย์ผลิตปัญญาชนระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จากหนังสือเสรีภาพ	ฉบับที่	146	ปี	พ.ศ.	2511)
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พัฒนาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2  (2510 - 2514)

ปี  พ.ศ. 2510     มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย	 3	 คณะ	 คือ	 คณะเกษตรศาสตร์	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 และคณะวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์	 ซึ่งคณะหลังนี้	 ในขณะนั้นท�า

หน้าที่เป็นฝ่ายบริการทางวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	ให้แก่						

2	คณะแรก	แต่ยังมิได้มีนักศึกษาภายในคณะเอง

ปี  พ.ศ. 2511     ได้รเิริม่โครงการจดัตัง้	คณะศกึษาศาสตร์	โดยรับนกัศกึษารุ่นแรกในปีการศกึษา	2512		

จ�านวน	96	คน

บัณฑิตรุ่นแรก รับพระราชทานปริญญาบัตร

ปี  พ.ศ. 2513  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะศึกษาศาสตร์	อย่างเป็นทางการ

ปี  พ.ศ. 2514    พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้	คณะพยาบาลศาสตร์	และรับนกัศกึษารุ่นแรก	จ�านวน	60	คน

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3 (2515 - 2519)

ปี  พ.ศ. 2515 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะแพทยศาสตร์

ปี  พ.ศ. 2516 คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์	เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

รุ่นแรก

ปี  พ.ศ. 2517 คณะแพทยศาสตร์	รับนักศึกษารุ่นแรก		โดยรับจากคณะวิทยาศาสตร์มาศึกษาใน

ชั้นปีที่		2	จ�านวน	16	คน	และรับนักศึกษาใหม่มาศึกษาในชั้นปีที่	1	จ�านวน	44	คน

ปี  พ.ศ. 2518  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์	

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ที่ 4  (2520 - 2524)

ปี  พ.ศ. 2521 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีนักศึกษาแล้วใน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะเทคนิคการแพทย์	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา	2522		จ�านวน		19		คน		

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในปี	 2523	

จ�านวน	30	คน
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	บัณฑิตวิทยาลัย	และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

รุ่นแรก		ในปีการศึกษา	2523	จ�านวน	14	คน	ใน	3	สาขาวิชา	คือจิตวิทยาการศึกษา	

การวัดและประเมินผลการศึกษาและวิศวกรรมโครงสร้าง

ปี  พ.ศ. 2522 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะทันตแพทยศาสตร์	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

ในปี	2523	จ�านวน	30	คน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	ส�านักวิทยบริการ,	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

ปี  พ.ศ. 2523 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะเภสัชศาสตร์	และรับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา	2525	จ�านวน	30		คน		

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  5 (2525 - 2529)

ปี  พ.ศ. 2527 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่5	รฐับาลมนีโยบายกระจายโอกาส

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค	และชนบทให้มากยิ่งขึ้น	ดังนั้น	ใน	

พ.ศ.	2527	ทบวงมหาวทิยาลยัจึงเสนอให้รัฐบาลจัดต้ังมหาวทิยาลัยใหม่ในส่วนภมูภิาค	

5	แห่ง	ได้แก่	ภาคเหนือ	1	แห่ง	ภาคใต้	1	แห่ง	ภาคตะวันออก	1	แห่ง	และภาค	ตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 2	 แห่ง	 ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ให้จัดตั้งวิทยาลัยในสังกัด	

มหาวทิยาลยัขอนแก่นขึน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธาน	ีและ	จงัหวดันครราชสมีา	โดยวทิยาลยั

ที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา	ให้ใช้ชื่อว่า	“วิทยาลัยสุรนารี”

ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยบ้านยาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	

มีเนื้อที่ประมาณ	7,000	ไร่	

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะเทคโนโลยี	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก	จ�านวน	40	คน

ปี  พ.ศ. 2528     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง		ศูนย์คอมพิวเตอร์		จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา

ปี  พ.ศ. 2529 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะสัตวแพทยศาสตร์	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา	2530	จ�านวน	36	คน

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  6 (2530 - 2534)

ปี  พ.ศ. 2530  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	 วิทยาลัยอุบลราชธานี	 	 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการ

ศึกษา	2531	จ�านวน	67	คน	2	สาขาวิชา	คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	38	คน	และ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล		29	คน

ปี  พ.ศ. 2531  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

	จ�านวน	24	คน
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คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่	13	กันยายน	2531	ได้มีมติเรื่อง	“การจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยใหม่ในภูมิภาค”	โดยอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี	สังกัดมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ที่จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน	คือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปี  พ.ศ. 2532     พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	จัดตั้ง	หน่วยตรวจสอบภายใน

(ค�าสั่งมหาวิทยาลัย	ที่	279/2532	ลงวันที่	19	ตุลาคม	2532)

ปี  พ.ศ. 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี	แยกเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และจัดตั้งเป็น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2533

เมื่อวันที่	 27	 กรกฎาคม	 2533	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ	 ได้ทรงลง 

พระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัจิดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีและได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	 30	 กรกฎาคม	 2533	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร	ีจงึได้ถอืเอาวนัที	่27	กรกฎาคม	2533	เป็นวนัสถาปนามหาวทิยาลยั

ปี  พ.ศ. 2534     ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย	การบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		พ.ศ.	2534		วันที่	2		สิงหาคม	2534

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  7 (2535 - 2539)

ปี  พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะวิทยาการจัดการ	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา	2536	จ�านวน	69	คน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง		ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี  พ.ศ. 2536 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย	การบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		พ.ศ.	2536		วันที่	25	มกราคม	2536

ปี  พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา	2537	จ�านวน	44	คน

โครงการจัดตั้ง	 วิทยาเขตหนองคาย	ที่จังหวัดหนองคาย	 เพื่อกระจายโอกาสทางการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง		ส�านักทะเบียนและประมวลผล

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  8 (2540 - 2544)

ปี		พ.ศ.	2540 จัดตั้ง	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	

2540	จ�านวน	85	คน

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที	่246/2540	ลงวนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2540)
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ปี		พ.ศ.	2541 จัดตั้ง	วิทยาเขตหนองคาย	

(มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 คราวประชุมครั้งที่	 2/2541	 เมื่อวันที่	 25	

กุมภาพันธ์	2541)	โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2541	ระดับปริญญาตรี	

2	หลักสูตร/สาขาวิชา	คือ	หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	และ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน	จ�านวน	38	คน

จัดตั้ง	สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน	เป็นองค์กรในก�ากับ

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที	่58/2541	ลงวนัที	่27	มกราคม	พ.ศ.	2541)

ปี		พ.ศ.	2542 วทิยาเขตหนองคาย	รบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี1	สาขาวชิา	คอื	สาขาวชิาการจดัการ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว	 โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ	 	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

เปลี่ยนชื่อ	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	เป็น	ศูนย์บริการวิชาการ	ตามพระราชกฤษฎีกาจัด

ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ทบวงมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2542

จัดตั้ง	ส�านักงานข้อมูลข่าวสาร

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที	่173/2542	ลงวนัที	่11	พฤษภาคม	พ.ศ.	2542)

จัดตั้งส�านักงานอ�านวยการ	 เพื่อน�ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย							

ในก�ากับของรัฐ	(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่	265/2542	ลงวนัที	่7	มถินุายน	

พ.ศ.	2542)

ให้มีส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่	492/2542	ลงวนัที	่8	ธนัวาคม	พ.ศ.	2542)

ปี	 พ.ศ.	 2543	 -	

2545

ย้ายนกัศกึษาและบคุลากรวทิยาเขตหนองคายจากจังหวดัขอนแก่นมาจัดการเรียนการ

สอน	ณ	สถานที่ตั้ง	จังหวัดหนองคาย	และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต	3	สาขาวชิา	คอื	สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์,	สาขาวชิาประมง,	

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร	และ	วทิยาเขตหนองคายจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา

ตรี	จ�านวน	3	หลักสูตร	6	สาขาวิชา			

ปี		พ.ศ.	2544 จัดตั้งส�านักงานวิเทศสัมพันธ์	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที	่317/2544	ลงวนัที	่23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2544)

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	 การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	2544	วันที่	21	กุมภาพันธ์	2544

ปี		พ.ศ.	2545 จัดตั้ง	หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่	516/2545	ลงวนัที	่6	สงิหาคม	พ.ศ.	2545)
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พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  9 (2545 - 2549)

	ปี		พ.ศ.	2546 จัดตั้ง	ส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	1/2546		ลงวันที่	15	กรกฎาคม	พ.ศ.	2546)

จัดตั้ง	ส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	2/2546	ลงวันที่	27	สิงหาคม	พ.ศ.	2546)

จัดตั้ง	ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เป็นองค์กรในก�ากับ	(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		

ฉบับที่	3/2546	ลงวันที่	27	สิงหาคม	พ.ศ.	2546)

จัดตั้ง	ส�านักงานชุมชนสัมพันธ์

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัที	่154/2546	ลงวนัที	่25	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2546)

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	 การบริหารอาคารขวัญมอมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		พ.ศ.	2546	วันที่	26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2546

	ปี		พ.ศ.	2547 จัดตั้ง		ส�านักงานบริหารการวิจัย	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	3/2547		ลงวันที่	28	เมษายน	พ.ศ.	2547)

แก้ไขชื่อ		ส�านักงานบริหารการวิจัย	เป็น	ส�านักบริหารการวิจัย

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	8/2547		ลงวันที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2547)

จัดตั้ง	ส�านักงานที่ปรึกษา	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	4/2547	ลงวันที่	28	เมษายน	พ.ศ.	2547)

จัดตั้ง	สถาบันทุนมนุษย์ลุ่มน�้าโขง	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย	ฉบับที่	5/2547	ลงวันที่	25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2547)

จัดตั้ง	โรงพยาบาลทันตกรรม	คณะทันตแพทยศาสตร์	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	7/2547	ลงวันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	2547)

จัดตั้ง	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	9/2547	ลงวันที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2547)

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย	การบริหารส�านักวัฒนธรรม	พ.ศ.	2547	วันที่	

15	มกราคม	2547

	ปี		พ.ศ.	2548					 จัดตั้งส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	เป็นหน่วยงานภายใน

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย		ฉบับที่	7/2548		ลงวันที่	23	กันยายน	พ.ศ.	2548)
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ปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการภายใน	โดยรวมส�านกัทะเบยีนและประมวลผล	และกอง

บริการการศึกษาเข้าด้วยกัน	โดยเปลี่ยนชื่อเป็น	ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย	ฉบับที่	3/2548	ลงวันที่	28	มีนาคม	2548)

เปลี่ยนชื่อ	ส�านักวิทยบริการ	เป็นส�านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย	ฉบับที่	2/2548	ลงวันที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2548	)

จัดตั้ง	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นองค์กรในก�ากับ

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	367/2548	ลงวันที่	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2548)

จัดตั้ง	สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นหน่วยงานในก�ากับ	

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	368/2548	ลงวันที่	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2548)		

จัดตั้ง	ส�านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่594/2548	ลงวนัที	่29	กรกฎาคม	พ.ศ.	2548)

	ปี		พ.ศ.	2549					 เปิดรบันกัศกึษา	หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ	สาขาวชิานติิศาสตร์รุน่แรก	ในปีการศกึษา	

2547	จ�านวน	103	คน	ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดตั้ง	คณะนิติศาสตร์

(ประกาศสภามหาวิทยาลัย	ฉบับที่	2/2549	ลงวันที่	19	กรกฎาคม		พ.ศ.	2549)

จัดตั้ง	อุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	(ตามมติสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	6	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2549)

จัดตั้ง	สถาบันภาษา	เป็นหน่วยงานในก�ากับ

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	360/2549	ลงวันที่	27	มีนาคม	พ.ศ.	2549)	

จัดตั้ง	สถาบันขงจื้อ	เป็นหน่วยงานในก�ากับ

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	854/2549	ลงวันที่	18	กรกฎาคม	พ.ศ.2549)	

จัดตั้ง	ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่911/2549	ลงวนัที	่31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2549)	

จดัตัง้		ส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	(ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	1365/2549	ลงวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2549)

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  10 (2550 - 2554)

ปี		พ.ศ.	2550 จัดตั้ง	ส�านักงานกฎหมาย

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่167/2550	ลงวนัที	่6	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.		2550)
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เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการปกครอง 
ท้องถิ่น	รุ่นแรก	ในปีการศึกษา	2548	จ�านวน	1,346	คน	ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	จัดตั้ง	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
(ประกาศสภามหาวิทยาลัย	ฉบับที่	1/2550	ลงวันที่	21	พฤษภาคม	2550)

	จัดตั้ง	ศูนย์สัตว์ทดลอง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่906/2550	ลงวนัที	่26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2550)

จัดตั้ง	ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่992/2550	ลงวนัที	่17	สงิหาคม	พ.ศ.	2550)

จัดตั้ง	ส�านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่1302/2550	ลงวนัที	่25	ตุลาคม	พ.ศ.	2550)

ปี	พ.ศ.	2551 จัดตั้ง	ส�านักงานเครือข่ายอุดมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่168/2551	ลงวนัที	่28	มกราคม	พ.ศ.	2551)

จดัตัง้	วทิยาลยันานาชาต	ิมหาวทิยาลัยขอนแก่น	โดยเปิดรับนกัศกึษารุ่นแรก	ในปีการ
ศกึษา	2551	ระดบัปรญิญาตรี	2	หลกัสตูร	2	สาขาวชิาคอื	หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	
สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ	 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาธุรกิจ
ระดบัโลก	จ�านวนหลกัสตูรละ	100	คน	รวมทัง้สิน้	200	คน	(ประกาศสภามหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	ฉบับที่	2/2551	ลงวันที่	2	เมษายน	2551)		

ปี	พ.ศ.	2552 จัดตั้ง	“สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	2/2552	ลงวันที่	22	กรกฎาคม	2552)

จัดตั้ง	“ส�านักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	3/2552	ลงวันที่	22	กรกฎาคม	2552)

เปลีย่นช่ือ	หน่วยตรวจสอบภายใน	เป็นส�านกังานตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
(ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับที่	4/2552	ลงวันที่	22	กรกฎาคม	2552)

ปี	พ.ศ.	2553 จัดตั้ง	 “พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า	 จังหวัดหนองคาย	 วิทยาเขตหนองคาย	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น”	(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	2553	ลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2553)	

ปี	พ.ศ.	2554 รวมศนูย์หวัใจสริกิติิภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไปเป็นส่วนราชการ	มฐีานะเทยีบเท่าภาค
วิชาในคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตามพระราชกฤษฎีกา	 จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2554

ได้รับพระราชทานชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าจังหวัดหนองคาย	ว.หนองคาย	
ม.ขอนแก่น	เป็น	“อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าสิรินธร”	(ที่	รล	0010/1873	วันที่	7	
มี.ค.	2554)
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ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2554

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มี 347 สาขาวิชา

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนใน ปี 2554 มี 4 สาขาวิชา
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จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด มี 42,978 คน

จ�านวนนักศึกษาใหม่มีทั้งหมด 10,151 คน
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จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2553	มีทั้งหมด	6,789	คน

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 43 ปีการศึกษา 2552 
(มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	4,983	คน	บัณฑิตตอบแบบสอบถาม	4766	คน	หรือ	95.63	%)
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จ�านวนบุคลากร

จ�านวนบุคลากรทั้งหมด มี 10,786 คน

จ�านวนบุคลากรแบ่งตามประเภทต่างๆ 
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ต�าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
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1) สถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์   
จังหวัดชัยภูมิ 	สังกัดคณะเกษตรศาสตร์	พื้นที่ทั้งหมด	
70	ไร่	ประกอบด้วย		อาคารที่ท�าการ	พื้นที่ท�าการและ
พื้นที่แปลงหญ้า	ประมาณ	30	ไร่	แปลงปลูกพืชไม้ผล		
และพืชผักต่างๆ			จ�านวน	40	ไร่

2)  สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม   
จังหวัดร้อยเอ็ด		สังกัดคณะเกษตรศาสตร์		พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ	1,170	ไร่		ประกอบด้วย	อาคารที่ท�าการ		
อาคารที่พักอาศัย		โรงเรือนเลี้ยงสัตว์		เรือนเพาะช�า
และแปลงปลูกพืชทดลอง	ประมาณ	900	ไร่		ส่วนที่เหลือ
จะเป็นเขตป่าธรรมชาติและอ่างเก็บน�้า

3)  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  จังหวัดเลย		พื้นที่ทั้งหมดประมาณ	2,106	ไร่		
จัดตั้งอยู่ในเขตต�าบลหนองหญ้าปล้อง	อ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย	เพื่อเป็นสถานีฝึกและทดลอง
ในการจัดการเรียนการสอน	การบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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งบแสดงฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 30 กันยายน 2554

   
ณ วันที่ 30 กันยายน 

2554
ณ วันที่ 30 กันยายน 

2553
ผลต่าง ก.ย. 53 
และ ก.ย. 54

% เปรียบเทียบ 
ก.ย. 52 และ ก.ย. 53

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,701,329,177.52 3,862,302,073.21 -	160,972,895.69 -	4.17

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

10,562,864,859.46 9,570,473,841.42 992,391,018.04 10.37

รวมสินทรัพย์ 14,264,194,036.98 13,432,775,914.63 831,418,122.35 6.19

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 1,799,764,395.59 1,588,407,956.25 211,356,439.34 13.31

หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,750,555.97 16,189,354.40 -	438,798.43 -	2.71

รวมหนี้สินส่วนของทุน 1,815,514,951.56 1,604,597,310.65 210,917,640.91 13.14

ทุน 1,295,611,421.14 1,295,611,421.14 -

ทุนจากการบริจาค 55,358,879.49 52,374,743.91 2,984,135.58 5.70

ทุนส�ารองสะสม 3,355,543,504.18 3,018,919,303.81 336,624,200.37 11.15

เงินส�ารอง	(เงินกัน
เบิกเหลื่อมปี)

1,625,974,643.25 1,572,861,484.52 53,113,158.73 3.38

กองทุน 1,182,261,530.64 1,073,686,971.23 108,574,559.41 10.11

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

3,850,979,680.77 3,265,356,385.51 585,623,295.26 17.93

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่า
ค่าใช้จ่ายประจ�า

903,150.10

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่า
ค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน

1,082,046,275.85 1,549,368,293.86 -	467,322,018.01 -30.16

รวมส่วนของทุน 12,448,679,085.42 11,828,178,603.98 620,500,481.44 5.25

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 14,264,194,036.98 13,432,775,914.63 831,418,122.35 6.19
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รายได้-ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 30 กันยายน 2554

ณ วันที่ 30 กันยายน 

2554

ณ วันที่ 30 

กันยายน 2553

ผลต่าง ก.ย. 53

และ ก.ย. 54

% เปรียบเทียบ 

ก.ย. 53 และ ก.ย. 54

รายได้

			รายได้จากเงินงบประมาณ 4,078,242,940.69 3,903,661,926.41 174,581,014.28 4.47

			รายได้มหาวิทยาลัย 7,886,720,552.90 7,856,318,192.58 30,402,360.32 0.39

รวมรายได้ 11,964,963,493.59 11,759,980,118.99 204,983,374.60 1.74

ค่าใช้จ่าย

   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

					ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,638,926,923.70 3,499,028,795.54 139,898,128.16 4.00

					ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 276,249,483.49 243,995,664.51 32,253,818.98 13.22

					ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 49,798,473.59 48,242,791.09 1,555,682.50 3.22

					ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 57,189,525.82 47,932,350.83 9,257,174.99 19.31

					ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 2,656,536,069.77 2,788,613,041.62 -	132,076,971.85 -	4.74

					ค่าสาธารณูปโภค 288,887,013.15 290,506,697.52 -	1,619,684.37 -	0.56

					ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

					จ�าหน่าย

694,671,772.93 527,907,158.32 166,764,614.61 31.59

					ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 1,558,379,134.56 1,355,736,906.74 202,642,227.82 14.95

					ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

					หน่วยงานในก�ากับ

31,721,688.00 18,000,000.00 13,721,688.00 76.23

					ค่าใช้จ่ายโอนเข้ากองทุน 28,075,788.20 16,653,116.04 11,422,672.16 68.59

					ค่าใช้จ่ายอื่น 35,509,788.89 		- 35,509,788.89 -

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 9,315,945,662.10 8,836,616,522.21 479,329,139.89 5.42

รวมค่าใช้จ่าย 9,315,945,662.10 8,836,616,522.21 479,329,139.89 5.42

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่าย

จากการด�าเนินงาน

2,649,017,831.49 2,923,363,596.78 - 274,345,765.29 - 9.38
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ณ วันที่ 30 

กันยายน 2554

ณ วันที่ 30 

กันยายน 2553

ผลต่าง ก.ย. 53 

และ ก.ย. 54

% เปรียบเทียบ 

ก.ย.53 และ ก.ย.54

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจาก

การด�าเนินงาน

			ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่วย

			สินทรัพย์																	

- - - -

			รายการอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวกับ

			การด�าเนินงาน

17,358,414.29 11,005,114.29 6,353,300.00 57.73

			รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจาก	

			การด�าเนินงาน

17,358,414.29 11,005,114.29 6,353,300.00 57.73

รายได้สูง/(ต่�า)กว่าค่าใช้จ่ายจาก

กิจกรรมตามปกติ

2,666,376,245.78 2,934,368,711.07 - 267,992,465.29 - 9.13

รายได้สูง/(ต่�า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อน

รายการรายได้แผ่นดิน

2,666,376,245.78 2,934,368,711.07 -267,992,465.29 - 9.13

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

			รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี

			รายได้จากการขายสินค้า 558,299.75 597,220.00 -	38,920.25 -	6.52

			รายได้อื่น 15,977,881.84 9,507,256.80 6,470,625.04 68.06

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 16,536,181.59 10,104,476.80 6,431,704.79 63.65

หักรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง 16,536,181.59 10,104,476.80 6,431,704.79 63.65

     รายได้ที่ไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน 898,076.68 796,607.18 101,469.50 12.74

รายได้สูง/ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน 2,665,478,169.10 2,933,572,103.89 -268,093,934.79 - 9.14

รายการโอน

					โอนไปเงินส�ารองกันเบิกเหลื่อมปี 1,583,431,893.25 1,384,203,810.03 199,228,083.22 14.39

เงินโอนสุทธิ 1,583,431,893.25 1,384,203,810.03 199,228,083.22 14.39

รายได้สูง (ต่�า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 1,082,046,275.85 1,549,368,293.86 -467,322,018.01 -30.16
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หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2554

	 หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในปีการศึกษา	2554	มีจ�านวนรวม	336	สาขาวิชา	
ดังนี้
  จ�าแนกตามสาขาวิชา 
	 	 ระดับปริญญาตรี	 101		สาขาวิชา	(ร้อยละ		30.06)
	 	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 5		สาขาวิชา		(ร้อยละ		1.49)
	 	 ระดับปริญญาโท	 137		สาขาวิชา		(ร้อยละ		40.77)
	 	 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 16		สาขาวิชา		(ร้อยละ		4.76)
	 	 ระดับปริญญาเอก	 77		สาขาวิชา		(ร้อยละ		22.92)

 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา	 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 91	 สาขาวิชา
	 	 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 126	 สาขาวิชา
	 	 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 119	 สาขาวิชา
 จ�าแนกตามประเภทหลักสูตร หลักสูตรปกติ	 	293	 สาขาวิชา
	 	 หลักสูตรนานาชาติ	 38	 สาขาวิชา
	 	 หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 5	 สาขาวิชา

รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2554
จ�านวนรวม 336 หลักสูตร

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2554

ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

    คณะวิทยาศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

1 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

2 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ภาษาไทย ปกติ  

3 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

4 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ภาษาไทย ปกติ  

5 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ ภาษาไทย ปกติ  

6 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

7 7 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

8 8 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี ภาษาไทย ปกติ  

9 9 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

10 10 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ปกติ  

11 11 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

12 12 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

13 13 วิทยาศาสตรบัณฑิต				 สารสนเทศสถิติ ภาษาไทย ปกติ

14 14 วิทยาศาสตรบัณฑิต				 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ภาษาไทย ปกติ

    ระดับปริญญาโท      

15 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

16 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

17 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี ภาษาไทย ปกติ  

18 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ภาษาไทย ปกติ  

19 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ ภาษาไทย ปกติ  

20 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ ภาษาไทย ปกติ  

21 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ภาษาไทย พิเศษ

22 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

23 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

24 10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะห์ ภาษาไทย ปกติ  

25 11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีฟิสิกัล ภาษาไทย ปกติ  

26 12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย์ ภาษาไทย ปกติ  

27 13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอนินทรีย์ ภาษาไทย ปกติ  

28 14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ภาษาไทย ปกติ  

29 15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทย   พิเศษ

30 16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ปกติ  

31 17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีส�าหรับครู ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

32 18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

33 19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาส�าหรับครู ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

34 20 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต				 นิติวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

35 21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต				 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	 ภาษาไทย ปกติ

    ระดับปริญญาเอก      

36 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ภาษาไทย ปกติ  

37 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

38 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ ภาษาไทย ปกติ  

39 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี ภาษาไทย ปกติ  

40 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย์ ภาษาไทย ปกติ  

41 6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

42 7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ปกติ  

43 8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	 ภาษาไทย ปกติ

44 9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ

45 10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ปกติ

    คณะเกษตรศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

46 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

47 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาษาไทย ปกติ  

48 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง ภาษาไทย ปกติ  

49 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับปริญญาโท      

50 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

51 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ ภาษาไทย ปกติ  

52 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

53 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

54 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

55 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

56 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน ภาษาไทย ปกติ  

57 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

58 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ นานาชาติ ปกติ  

59 10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

60 11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ นานาชาติ ปกติ  

61 12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง ภาษาไทย ปกติ  

62 13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ นานาชาติ ปกติ  

63 14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ ภาษาไทย ปกติ  

64 15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ นานาชาติ ปกติ  

65 16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์ นานาชาติ ปกติ  

    ระดับปริญญาเอก      

66 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

67 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่ ภาษาไทย ปกติ  

68 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

69 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

70 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

71 6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ ภาษาไทย ปกติ  

72 7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบ นานาชาติ ปกติ  

73 8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปกติ  

74 9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน ภาษาไทย ปกติ  
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

75 10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่ ภาษาอังกฤษ ปกติ  

76 11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ นานาชาติ ปกติ  

77 12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การประมง ภาษาไทย ปกติ

    คณะวิศวกรรมศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

78 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

79 2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

80 3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร ภาษาไทย ปกติ  

81 4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

82 5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

83 6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

84 7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

85 8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ปกติ  

86 9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสารสนเทศ นานาชาติ ปกติ

 *	หลักสูตร 9-11 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ ร่วมกับ University Of Regina, Canada 

    ระดับปริญญาโท      

87 1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทย ปกติ  

88 2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ภาษาไทย ปกติ  

89 3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ภาษาไทย ปกติ  

90 4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย ปกติ  

91 5 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ภาษาไทย ปกติ  

92 6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

93 7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

94 8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ภาษาไทย ปกติ  

95 9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา นานาชาติ ปกติ  

96 10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

97 11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต						 วิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ 

    ระดับปริญญาเอก      

98 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล นานาชาติ ปกติ  

99 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย ปกติ  

100 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาษาไทย ปกติ  

101 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ภาษาไทย ปกติ  

102 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ภาษาอังกฤษ ปกติ  

103 6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทย ปกติ  

104 7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

105 8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ภาษาไทย ปกติ

106 9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ภาษาไทย ปกติ
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

    คณะศึกษาศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

107 1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

108 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

109 3 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ปกติ  

110 4 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

111 5 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

112 6 ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

113 7 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

114 8 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ปกติ  

115 9 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ	ให้ผู้มีพื้นฐานภาษา
อื่นนอกจากภาษาอังกฤษ	(TESOL)

นานาชาติ พิเศษ

116 10 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ

ภาษาไทย พิเศษ

Bachelor	of	Arts Teaching	Chinese	as	a	Foreign	
Language

หลักสูตร	2	ปริญญาร่วมกับ	Southwest	
University,	China

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      

117 1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

    ระดับปริญญาโท      

118 1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให้ค�าปรึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

119 2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

120 3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

121 4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

122 5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

123 6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

124 7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

125 8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

    ระดับปริญญาเอก      

126 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

127 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

128 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

129 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

130 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

131 6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา ภาษาไทย ปกติ  

    คณะพยาบาลศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

132 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

133 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ นานาชาติ ปกติ
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

    ระดับปริญญาโท      

134 1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

135 2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

136 3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

137 4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

138 5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

139 6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพเด็ก ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

140 7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

141 8 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ขั้นสูง ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

142 9 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ ปกติ  

    ระดับปริญญาเอก      

143 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล ภาษาไทย ปกติ  พิเศษ

144 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล นานาชาติ ปกติ  

    คณะแพทยศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

145 1 แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

146 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค ภาษาไทย ปกติ  

147 3 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	 ภาษาไทย ปกติ  

  ระดับปริญญาโท      

148 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

149 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ภาษาไทย ปกติ

150 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

151 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

152 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

153 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

154 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ นานาชาติ ปกติ  

155 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

156 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชุมชน นานาชาติ ปกติ  

157 10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาษาไทย ปกติ  

158 11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก     

159 1 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ พยาธิวิทยากายวิภาค ภาษาไทย ปกติ  

160 2 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ โสต	ศอ	นาสิกวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

161 3 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ วิสัญญีวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

162 4 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ครอบครัว ภาษาไทย ปกติ  

163 5 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ รังสีวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

164 6 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ กุมารเวชศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  
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ล�าดับ
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

165 7 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จิตเวชศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

166 8 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จักษุวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

167 9 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

168 10 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

169 11 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาษาไทย ปกติ  

170 12 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ออร์โธปิดิกส์ ภาษาไทย ปกติ  

171 13 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ อายุรศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ

    ระดับปริญญาเอก      

172 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชึววิทยาโมเลกุล ภาษาไทย ปกติ

173 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

174 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ภาษาไทย ปกติ  

175 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

176 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

177 6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

178 7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

179 8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก ภาษาไทย ปกติ  

180 9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

181 10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์ นานาชาติ ปกติ  

182 11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาษาไทย ปกติ  

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

183 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

184 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

185 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการพัฒนาสังคม ภาษาไทย ปกติ  

186 4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ปกติ  

187 5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ปกติ  

188 6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ภาษาไทย ปกติ  

189 7 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

190 8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

191 9 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ภาษาไทย ปกติ  

192 10 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ปกติ  

193 11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

194 12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาสเปน ภาษาไทย ปกติ  

195 13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทย พิเศษ

196 14 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

197 15 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ นานาชาติ ปกติ
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  ระดับปริญญาโท      

198 1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาการพัฒนา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

199 2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

200 3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

201 4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

202 5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

203 6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

204 7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

205 8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้�าโขงศึกษา ภาษาไทย ปกติ

206 9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ปกติ

  ระดับปริญญาเอก      

207 1 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

208 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา ภาษาไทย พิเศษ

209 3 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา ภาษาไทย พิเศษ

210 4 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์ นานาชาติ   พิเศษ

    คณะเทคนิคการแพทย์      

    ระดับปริญญาตรี      

211 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  พิเศษ

212 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ�าบัด ภาษาไทย ปกติ  

  ระดับปริญญาโท      

213 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

214 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบ�าบัด ภาษาไทย ปกติ พิเศษ 

215 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ภาษาไทย พิเศษ

216 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ

  ระดับปริญญาเอก      

217 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ภาษาไทย ปกติ

218 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ นานาชาติ ปกติ

219 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาษาไทย ปกติ

    คณะสาธารณสุขศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

220 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ  

221 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาษาไทย ปกติ  

222 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาไทย ปกติ

223 4 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาไทย พิเศษ

    ระดับปริญญาโท      

224 1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ
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225 2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ ไทย/อังกฤษ ปกติ พิเศษ

226 3 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

227 4 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

228 5 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

229 6 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

230 7 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

ระดับปริญญาเอก

231 1 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ

232 2 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ นานาชาติ ปกติ

    คณะทันตแพทยศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

233 1 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

  ระดับปริญญาโท      

234 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ภาษาไทย ปกติ  

235 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

236 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ นานาชาติ ปกติ  

237 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

238 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมส�าหรับเด็ก ภาษาไทย ปกติ  

239 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ภาษาไทย ปกติ  

240 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ ภาษาไทย ปกติ  

241 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

242 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะ ภาษาไทย ปกติ

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง      

243 1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภาษาไทย ปกติ

244 2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริทันตวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

245 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมส�าหรับเด็ก ภาษาไทย ปกติ  

  ระดับปริญญาเอก      

246 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก ภาษาไทย ปกติ  

    คณะเภสัชศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

247 1 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัขศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

248 2 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัขศาสตร์ นานาชาติ   พิเศษ

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      

249 1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบ�าบัด ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับปริญญาโท      

250 1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก ภาษาไทย ปกติ  

251 2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์ ภาษาไทย ปกติ  
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252 3 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

253 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ

ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

254 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาษาไทย ปกติ  

255 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

256 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับปริญญาเอก      

257 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

258 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาษาไทย ปกติ  

259 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร นานาชาติ ปกติ พิเศษ

260 4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ นานาชาติ ปกติ  

261 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ภาษาไทย ปกติ  

    คณะเทคโนโลยี      

    ระดับปริญญาตรี      

262 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาไทย ปกติ  

263 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย ปกติ  

264 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ภาษาไทย ปกติ  

265 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

    ระดับปริญญาโท      

266 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ภาษาไทย ปกติ  

267 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย ปกติ  

268 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับปริญญาเอก      

269 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร ภาษาไทย ปกติ  

270 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาไทย ปกติ  

271 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ภาษาไทย ปกติ  

    คณะสัตวแพทยศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

272 1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

273 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์	(เฉพาะผู้ไม่
ประสงค์จะจบ	สพ.บ.)

ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      

274 1 ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สัตว์เลี้ยง ภาษาไทย ปกติ  

275 2 ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์ โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ ภาษาไทย ปกติ

276 3 ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์ โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ นานาชาติ ปกติ

  ระดับปริญญาโท      

277 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ภาษาไทย ปกติ  
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278 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ภาษาไทย ปกติ  

279 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

280 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ ภาษาไทย ปกติ

281 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ ปกติ

ระดับปริญญาเอก

282 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ ภาษาไทย ปกติ

283 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ ปกติ

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

284 1 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

285 2 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

  ระดับปริญญาโท      

286 1 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง ภาษาไทย พิเศษ

287 2 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร ภาษาไทย   พิเศษ

    คณะวิทยาการจัดการ      

    ระดับปริญญาตรี      

288 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

289 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

290 3 บัญชีบัณฑิต  บัญชี ภาษาไทย ปกติ  

291 4 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ภาษาไทย ปกติ  

292 5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

293 6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการกอล์ฟ ภาษาไทย พิเศษ

294 7 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

    ระดับปริญญาโท      

295 1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

296 2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

297 3 บัญชีมหาบัณฑิต บัญชี ภาษาไทย พิเศษ

298 4 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

299 5 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ปกติ พิเศษ

ระดับปริญญาเอก

300 1 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย พิเศษ

301 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภาษาไทย พิเศษ

    คณะศิลปกรรมศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

302 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ภาษาไทย ปกติ  

303 2 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ภาษาไทย ปกติ  

304 3 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาษาไทย ปกติ  
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

305 4 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ภาษาไทย ปกติ  

306 5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ภาษาไทย ปกติ  

307 6 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ภาษาไทย ปกติ  

ระดับปริญญาโท

308 1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย พิเศษ

ระดับปริญญาเอก

309 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย พิเศษ

    คณะนิติศาสตร์      

    ระดับปริญญาตรี      

310 1 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ภาษาไทย   พิเศษ

    บัณฑิตวิทยาลัย      

    ระดับปริญญาโท      

311 1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหา
บัณฑิต

การจัดการการพัฒนาชนบท นานาชาติ ปกติ

312 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

313 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา ภาษาไทย พิเศษ 

    ระดับปริญญาเอก      

314 1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ นานาชาติ ปกติ  

315 2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ  

316 3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา ภาษาไทย พิเศษ

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ      

    ระดับปริญญาโท      

317 1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ภาษาไทย ปกติ พิเศษ

318 2 Master	of	Business	
Administration

Business	Administration นานาชาติ ปกติ

    วิทยาเขตหนองคาย      

    ระดับปริญญาตรี      

319 1 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาไทย ปกติ  

320 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย ปกติ
 

321 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร ภาษาไทย ปกติ

322 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาษาไทย ปกติ

323 5 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ภาษาไทย ปกติ

ใช้หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่นับรวมจ�านวนหลักสูตร)

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน   ปกติ  

2 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์   ปกติ  

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปกติ
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ล�าดับ
รวม

ล�าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
การจัดการศึกษา

ปกติ พิเศษ

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์   ปกติ  

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร   ปกติ  

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง   ปกติ  

7 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์   ปกติ  

8 บัญชีบัณฑิต     ปกติ  

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปกติ

10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ปกติ  

    ระดับปริญญาโท      

324 1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการ
จัดการโลจิสติกส์

ภาษาไทย ปกติ
 

325 2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ภาษาไทย ปกติ

    วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น      

    ระดับปริญญาตรี      

326 1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ภาษาไทย  ปกติ พิเศษ

327 2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง ภาษาไทย  ปกติ พิเศษ

328 3 เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานช่างและผังเมือง ภาษาไทย ปกติ  พิเศษ

  ระดับปริญญาโท      

329 1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ภาษาไทย   พิเศษ

330 2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย   พิเศษ

ระดับปริญญาเอก

331 1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารกิจการสาธารณะ นานาชาติ พิเศษ

    วิทยาลัยนานาชาติ      

    ระดับปริญญาตรี      

332 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต กิจการระหว่างประเทศ นานาชาติ ปกติ  

333 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระดับโลก นานาชาติ ปกติ  

334 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดระหว่างประเทศ นานาชาติ ปกติ  

335 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน นานาชาติ ปกติ  

336 5 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว นานาชาติ ปกติ
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หลักสูตรใหม่
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเปิดสอนหลกัสตูรใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2554	จ�านวน	5	สาขาวชิา	จ�าแนก

ตามระดับการศึกษา	ดังนี้	

ระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา
1.	 หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ	(ทล.บ.)	สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์	คณะ

แพทยศาสตร์
2.	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(ส.บ.)	คณะสาธารณสุขศาสตร์
3.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	(นานาชาติ)	

วิทยาลัยนานาชาติ

ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา
1.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (วท.ม.)	 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	 คณะเทคนิค

การแพทย์

ระดับปริญญาเอก 1 สาชาวิชา
1.	 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 (ปร.ด.)	 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	 คณะเทคนิคการ

แพทย์

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ในปีการศึกษา	 2554	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร	 จ�านวน	 23	 สาขาวิชา 
จ�าแนกตามระดับการศึกษา	ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 9 สาขาวิชา
	 1.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์
	 2.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

คณะวิทยาศาสตร์
	 3.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชารังสีเทคนิค	คณะแพทยศาสตร์
	 4.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 (ศศ.บ.)	 สาขาวิชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
	 5.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 (ศศ.บ.)	 สาขาวิชาฝรั่งเศส	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
	 6.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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	 7.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

	 8.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

	 9.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์

 ระดับปริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตร 13 สาขาวิชา

	 1.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวิชาสถิติประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์
	 2.		 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์	คณะวทิยาศาสตร์
	 3.		 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ	คณะวทิยาศาสตร์
	 4.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
	 5.		 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยกุต์	คณะวทิยาศาสตร์
	 6.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (วท.ม.)	 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศ	ภูมิศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
	 7.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์
	 8.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (วท.ม.)	 สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์	 คณะทันต

แพทยศาสตร์
	 9.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	สาขาวิชาปริทันตวิทยา	คณะทันตแพทยศาสตร์
	 10.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (วท.ม.)	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ						

คณะเภสัชศาสตร์
	 11.	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 (ศศ.ม.)	 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ				

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 12.		หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต	(ผ.ม.)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 13.	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 (รป.ม.)	 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	 วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น

 ระดับปริญญาเอก ปรับปรุงหลักสูตร 1 สาขาวิชา

 1.	 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(ปร.ด.)	สาขาวชิาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ	คณะเภสัชศาสตร์
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หลักสูตร/สาขาวิชาที่ปิดการสอน มีจ�านวน 14 หลักสูตร จ�าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

 ระดับปริญญาตรี ปิดการสอน 4 สาขาวิชา

1.	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
2.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	3	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาวิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม	และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปิดการสอน 3 สาขาวิชา

1.	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ	 เป็นหลักสูตรนานาชาติ	
คณะเกษตรศาสตร์

2.	 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ	คณะเภสชัศาสตร์
3.	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์

ระดับปริญญาโท ปิดการสอน 5 สาขาวิชา

1.		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
2.		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพลศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
3.		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
4.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต	คณะเทคโนโลยี
5.		หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปิดการสอน 1 สาขาวิชา

1.	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
	 คณะทันตแพทยศาสตร์

ระดับปริญญาเอก ปิดการสอน 1 สาขาวิชา

1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย
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กลุ่มสาขา/คณะ ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด ร้อยละ

  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 2 48 24 78 25.41

	 คณะเกษตรศาสตร์ 1 2 33 21 57

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 9 1 12

	 คณะวิทยาศาสตร์ 1 5 2 8

	 คณะเทคโนโลยี 1 1

	 วิทยาเขตหนองคาย

  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 37 13 56 18.24

	 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 15 1 17

	 คณะแพทยศาสตร์ 6 1 7

	 คณะเทคนิคการแพทย์ 3 3 2 8

	 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 4 11

	 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 1 2

	 คณะเภสัชศาสตร์ 1 1

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 4 6

	 บัณฑิตวิทยาลัย 4 4

  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 107 56 10 173 56.35

	 คณะศึกษาศาสตร์ 1 19 2 22

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 16 3 43

	 คณะวิทยาการจัดการ 11 2 13

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 5 7

	 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 3

	 วิทยาลัยนานาชาติ 48 48

	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 6

	 วิทยาเขตหนองคาย 23 23

	 บัณฑิตวิทยาลัย 8 8

รวม 117 2 141 47 307 100.00

คิดเป็นร้อยละ 38.11 0.65 45.93 15.31 100.00

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติ จ�าแนกตามกลุ่มสาขา/คณะ และระดับการศึกษา 
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย	 อธิการบดี

รองศาสตราจารย์รังสรรค์		เนียมสนิท	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

นางเพียงเพ็ญ		ภาคอุทัย	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์เนื้อหา  

นางสาวสดใส		พิมพ์ทองงาม		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน

นางจันทร์เพ็ญ		มหามาตย์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน

นางอนงค์พรรณ		วิจารณ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน

นางสาวอภัยวรรณ		ด�าข�า	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน

ขอขอบคุณ

	 ผู้บริหาร	บุคลากร	และคณะ/หน่วยงาน	ที่สนับสนุนข้อมูล

จัดพิมพ์ :		 มกราคม	2555

จ�านวน :	 300	เล่ม

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต

	 42/17	ซอยมะลิวัลย์	8	ถ.มะลิวัลย์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	 โทรศัพท์	0-4333-3132,	0-4333-3137		E-mail:	annaoffset@yahoo.com

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123	หมู่	16	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002
โทรศัพท์	0	4300	9700




