
“การต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้นอีกแห่งหน่ึงน้ัน เป็นคุณอย่างยิ่ง  
เพราะทําให้การศึกษาช้ันสูงขยายออกไปถึงภูมภิาคที่สําคัญท่ีสุดส่วนหน่ึงของประเทศ  

ซ่ึงต่อไปจะเป็นผลดี แก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน 
 ในภูมิภาคน้ีเป็นอย่างยิ่ง ความสําเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จึงเป็นความสําเร็จที่ทุกคนจะยินดียิ่ง” 

พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในโอกาสเสด็จพระราชดาํเนินทรงประกอบพิธีเปด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่งนี้ เปนคุณอยางยิ่ง 

เพราะทําใหการศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของประเทศ 

ซึ่งตอไปจะเปนผลดี แกการพัฒนายกฐานะความเปนอยูของประชาชน

 ในภูมิภาคนี้เปนอยางยิ่ง ความสําเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเปนความสําเร็จที่ทุกคนควรจะยินดียิ่ง”





ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกของแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558-
2562 ที่กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญไว้ 4 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
อย่างชาญฉลาดที่คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Green and Smart Campus) เสาหลักที่ 2 : 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence Academy) เสาหลักที่ 3 : เป็นองค์กร              
ที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and care Community)      
เสาหลักที่ 4 : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy and Society) และยังเป็นปีแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  

ปี พ.ศ.2558 น้ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม      
โดยการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม      
ทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศ และนานาชาติ  มีผลการดําเนินงานที่ก้าวกระโดด ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของประเทศและติดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกจากการจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศ
หลายหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
กระผมในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

สารจากอธกิารบดี

รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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 ป พ.ศ. 2558 เปนปแรกของแผนยทุธศาสตรการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558-2562 

ทีก่าํหนดยทุธศาสตรสาํคญัไว 4 เสาหลกั คอื เสาหลักท่ี 1 : เปนองคกรท่ีมกีารบรหิารจัดการอยางชาญฉลาด

ที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Green and Smart Campus) เสาหลักท่ี 2 : เปนองคกร

ที่มีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence Academy) เสาหลักที่ 3 : เปนองคกรที่หวงใยและ

ดูแลชุมชน รวมทั้งสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and care Community) เสาหลักที่ 4 : 

เปนองคกรที่สรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค (Creative 

Economy and Society) และยังเปนปแรกของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเปล่ียนแปลงระบบบริหาร

จัดการจากสวนราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานุเบกษา ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตัง้แตวันท่ี 

18 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 

 ป พ.ศ. 2558 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติภารกิจสําคัญในการรับผิดชอบตอสังคม             

โดยการนําองคความรูของมหาวิทยาลัยที่ไดจากการวิจัยไปแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม                

ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ  มีผลการดําเนินงานท่ีกาวกระโดด ท้ังดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการตอสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของประเทศและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกจากการจัดอันดับโดยองคกรระหวาง

ประเทศหลายหนวยงาน

 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2558 ที่ผานมา สําเร็จลุลวงไดดวยดีและบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไว ดวยความรวมมือ รวมแรงรวมใจจากทุกคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กระผม

ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
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9 ปณิธาน พันธกิจ คานิยมองคกร 

11 คานิยม วัฒนธรรมองคกร 

13 กรรมการสภา  คณะผูบริหาร 

21 โครงสรางองคกร  

22 ประเด็นยุทธศาสตร 

25 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

26 รางวัลพระธาตพุนมทองคํา 

27 รางวัลเชิดชูเกียรติ 

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ

31 การบริหารจัดการ  

35 การผลิตบัณฑิต  

45 การวิจัย 

55 การบริการวิชาการแกสงัคม 

65 การทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

77 ขอมูลสารสนเทศ  

81 รายงานทางการเงิน 

ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแกน

สารบัญ 

     มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  เป็ นมหาวิทยาลั ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2484 ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยมี
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มี
นโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่
ส่วนภูมิภาค โดยจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แต่ในระหว่างนั้น ได้ เกิดสงครามเอเชียบูรพาซึ่งรัฐบาล
จําเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุ่นต่อสู้กับพันธมิตร จึงทําให้
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลง
จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2503 รัฐบาล ซ่ึงมีจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยน้ีอีกครั้งหน่ึง และในปีพุทธศักราช 2505 จึงได้มี
มติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาช้ันสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เกษตรศาสตร์ขึ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันแห่ง
นี้เป็นภาษาอังกฤษว่าKhonkaen Institute of Technology 
มีชื่อย่อว่า K.I.T. 
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มกอต้ังในปพุทธศักราช 2484

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 

ได มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาสูสวนภูมิภาค โดยจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด

อุบลราชธานีแตในระหวางน้ัน ไดเกิดสงครามเอเชียบูรพา

ซึง่รฐับาลจาํเปนตองตดัสินใจเขารวมกบัญีปุ่นตอสูกับพนัธมติร 

จึงทําใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุติลงจนกระทั่งในปพุทธศักราช 2503 รัฐบาล ซึ่งมีจอมพล

สฤษด์ิ ธนะรชัต เปนนายกรฐัมนตร ีไดมกีารทบทวนการจดัตัง้

มหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง และในปพุทธศักราช 2505 จึงได

มีมติใหจัดตั้งสถาบันการศึกษาช้ันสูงดานวิศวกรรมศาสตร

และเกษตรศาสตรขึน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน และเสนอช่ือสถาบนั

แหงนีเ้ปนภาษาองักฤษวา Khonkaen Institute of Technology 

มีชื่อยอวา K.I.T.
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 เนื่องจากขณะน้ันยังไมมีหนวยราชการใดโดยเฉพาะที่จะรวบรวมความรับผิดชอบของการ

ดําเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รัฐบาลจึงไดมีมติใหสภาการศึกษาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบในดาน

การหาสถานที่ จัดรางหลักสูตร ตลอดจนการติดตอชวยเหลือจากตางประเทศและกําหนดช่ือเปน

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปพุทธศักราช 2506 คณะอนุกรรมการไดตกลงเลือกบานสีฐาน 

ตําบล ในเมือง เปนที่ตั้งมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ 5,500 ไร หางจากตัวเมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร ในขณะ

ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางอยูน้ัน สํานักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานครไดรับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนรุนแรกขึ้นในปการศึกษา 2507 จํานวนทั้งส้ิน 107 คน โดยแยกเปนนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร จํานวน 49 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 58 คน โดยฝากเรียนท่ี

คณะวทิยาศาสตรการแพทย มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร (มหาวทิยาลยัมหิดลในปจจบุนั) และในปพุทธศกัราช 

2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในปพุทธศักราช 2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2509 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ในปเดียวกันนี้ไดยายนักศึกษาที่ฝากเรียนไวที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนในสถานที่ปจจุบัน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมาโดยลําดับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้แบ่ง
พัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ 3 ยุคดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแกน

ยุคท่ีสอง : ทศวรรษท่ีสามและส่ี มหาวิทยาลัย
ชั้ น นํ า ข อ ง ป ร ะ เท ศ พั ฒ น า ก า ร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในยุคท่ีสอง ทศวรรษท่ี
สาม และส่ี (พ.ศ. 2527-2546)  เปนยุคแหง
การขยายตัวอยางตอเน่ือง และพัฒนาขีด
ความสามารถดานการวิจัย 

ทศวรรษท่ีหน่ึง (พ.ศ. 2507 - 2516):ทศวรรษของการ
ก่อตั้งในยุคเริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2507 มี
การจัดการเรียนการสอน 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ทํา
หน้าที่สอนในรายวิชาพื้นฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา ในปีแรกมี
จํานวนนักศึกษาท้ั งส้ิน  107 คน  ทั้ งนี้ ในทศวรรษแรก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปี
การศึกษา 2510 จํานวน 59 คน ระยะต่อมาได้ขยายไปสู่การ
จัดตั้ งคณ ะศึกษาศาสต ร์  คณ ะพยาบ าลศาสตร์  คณ ะ
แพทยศาสตร์  
 ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2517-2526) :ทศวรรษ
ของการขยายตัวในช่วงทศวรรษท่ีสองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  มี ก าร จั ด ตั้ ง  คณ ะ เท คนิ ค ก ารแพ ท ย์
คณ ะ ส าธ ารณ สุ ข ศ าส ต ร์  คณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ าส ต ร์  
คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
จัดต้ังหน่วยงานรองรับภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น 
สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 

ยุ ค ที่ ห นึ่ ง  :  ท ศ ว ร ร ษ ท่ี ห นึ่ ง แ ล ะส อ ง 
มหาวิทยาลัยแหงแรกและช้ันนําของภูมิภาค ของ
ประเทศพัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแกนในยุค
ท่ีหน่ึง ในทศวรรษท่ีหน่ึงและสอง (พ.ศ. 2507-
2526) เปนยุคแหงการกอตั้งและขยายตัวของ
มหาวิทยาลัย 

ทศวรรษท่ีสาม (พ.ศ. 2527-2536) : ทศวรรษของการ
ขยายตั วต่ อ เนื่ องในตอนต้นของช่วงทศวรรษ ท่ีสามนี้ 
มห า วิท ยาลั ยขอนแก่ น มี ก าร จัดตั้ งคณ ะ /หน่ วย งาน 
ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ให้ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสุรนารี 
ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามลําดับ  
ทศวรรษท่ีส่ี (ปี พ.ศ. 2537-2546): มหาวิทยาลัยที่
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในทศวรรษนี้
นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่
ค่ อ น ข้ า งค รอบ ค ลุ ม แ ล ะ จั ด ว่ า เป็ น  Comprehensive 
University ที่ สํ า คัญ ของภูมิภ าค  มีการจัด ต้ั งวิทยาเขต
หนองคาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ และมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุน การดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น สํานักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง สถาบัน
สันติศึกษา (เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยแห่งแรกและชั้นน�าของภูมิภาค 
ของประเทศ พั²นาการมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในยุคที่หนึ่ง ในทศวรรษที่หนึ่ง
และสอง (พ.ศ. 2507-2526) เปšนยุคแห่ง
การก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศพั²นาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยคุทีส่อง ทศวรรษ
ที่สาม และส่ี (พ.ศ. 2527-2546) เปšน
ยุคแห่งการขยายตัวอย่างต่อเน×่อง และ
พั²นาขีดความสามารถด้านการวิจัย

ยุคที่หนึ่ง : ทศวรรษที่หนึ่งและสอง ยุคที่สอง : ทศวรรษที่สามและส่ี 

 ทศวรรษทีห่นึง่ (พ.ศ. 2507 - 2516) : ทศวรรษ
ของการกอตั้งในยุคเริ่มกอต้ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ป พ.ศ. 2507 มีการจัดการเรียนการสอน 3 คณะ คือ 
คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สวนคณะ
วิทยาศาสตร-อักษรศาสตร ทําหนาท่ีสอนในรายวิชาพื้น
ฐานยงัไมไดรบันกัศกึษา ในปแรกมจีาํนวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 
107 คน ทั้งนี้ในทศวรรษแรกมหาวิทยาลัยขอนแกนผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุนแรกในปการศึกษา 2510 
จํานวน 59 คน ระยะตอมาไดขยายไปสูการจัดตั้งคณะ
ศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร

 ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) : ทศวรรษ

ของการขยายตัวในชวงทศวรรษที่สองมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  มกีารขยายการศกึษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร
สุขภาพอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย                              
คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร                                   
คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และจัดตั้ งหนวยงานรองรับภารกิจสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย เชน สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย

 ทศวรรษทีส่าม (พ.ศ. 2527-2536) : ทศวรรษ
ของการขยายตัวตอเนื่องในตอนตนของชวงทศวรรษที่
สามนี ้ มหาวทิยาลยัขอนแกนมกีารจัดตัง้คณะ/หนวยงาน
ประกอบดวย คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
มกีารจดัตัง้ศูนยคอมพวิเตอร ศนูยการศกึษาตอเนือ่ง และ
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยัง
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัย
อุบลราชธานี และวิทยาลัยสุรนารี ตอมาไดแยกตัวออก
เปนมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนาร ีตามลาํดบั 

 ทศวรรษทีส่ี่ (พ.ศ. 2537-2546) : มหาวิทยาลยั

ทีส่มบรูณแบบ (Comprehensive University) ในทศวรรษ
น้ีนับวามหาวิทยาลัยขอนแกนมีคณะและสาขาวิชาตางๆ 
ที่คอนขางครอบคลุมและจัดวาเปน Comprehensive 
University ที่สําคัญของภูมิภาค มีการจัดตั้งวิทยาเขต
หนองคาย คณะศลิปกรรมศาสตร วทิยาลยับณัฑติศกึษา
การจัดการ และมีการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุน การ
ดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ เชน สาํนกัทะเบยีน
และประมวลผล สถาบนัความรวมมอื เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ
ลุมนํา้โขง สถาบนัสนัตศิกึษา (เปนหนวยงานในกาํกบัของ

มหาวิทยาลยั)

 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพัฒนาการมาโดยลําดับตั้งแตวันที่กอตั้งจนถึงปจจุบัน ในที่นี้แบงพัฒนาการ

ตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได 3 ยุค ดังนี้
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ยุคที่สาม : ทศวรรษที่หา (พ.ศ. 2547-2557) : กาวยางสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่สามเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 
จากภาวะโลกาภิวัตน ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดไดกําหนดวิสัยทัศนใหมหาวิทยา
ขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบใน
การสรางองคความรูใหมท่ีใชในการพัฒนาชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ  
 ในทศวรรษท่ีหา้ (พ.ศ. 2547-2556): มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อเนื่องมาจากท้ายทศวรรษที่ส่ีที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่าง
เข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก การ
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .) 
สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การ
ประเมินในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week 
(ASIA’S BEST UNIVERSITIES 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006) 
 ทศวรรษท่ีหก  (พ .ศ . 2557-2566) : ก้าวย่างสู่การเป็น
มห าวิทยาลัยวิ จัย ช้ันนํ าระดั บ โลก  เป็ น ช่วงของการฉลองวาระ ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ัง ภายใต้ คําขวัญ “50 ปี 
แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” พร้อมท้ังเป็นช่วงของการก้าวย่างท่ีจะเติบโตไปเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง
ขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดําเนินการโครงการที่สําคัญหลาย
โครงการในด้านการพัฒนาประเทศในช่วงนี้ มีการจัดต้ังคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 
คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ในช่วงทศวรรษที่ 
6 มหาวิทยาลัยจะมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 26 คณะวิชา และ 2 โครงการจัดตั้ง
คณะวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห่ง คือ 
สถาบันวิจัย สุขภาพลุ่มน้ําโขง และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ
อาเซียน  และใน ปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน และ
สํานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ และมีการยุบ
หน่วยงาน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และ 
สถ า นี โท รทั ศ น์ อิ น เต อ ร์ เน็ ต แ ล ะ วิ ท ยุ ก ระ จ าย เสี ย งฯ  ใน ช่ ว งนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากข้ึน
เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยช้ันนําระดับโลก  

 ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้เปล่ียน
สภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2558 และออกประกาศในกิจจานุ เบกษาในวัน ท่ี  17 
กรกฎาคม 2558  และมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2558 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภาฯ กรรมการ
สภาฯ ชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปไม่เกิน 1 ปี และให้มีการ
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 
 - อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้อง
เปล่ียนสถานภาพไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทันที 
 - ผู้บริหารประเภทคณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ 
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร  ซึ่ ง ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ งอ ยู่ ก่ อ น วั น ท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป และ
ต้องเปล่ียนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลา 
60 วัน 
 - คณะกรรมการประจําคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก ชุด
ที่ดํารงตําแหน่งก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทํา
หน้าที่ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน จนกว่าจะมี
ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
แล้วให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่สําหรับการเปล่ียนแปลง
ในระดับหน่วยงาน ได้เปล่ียนช่ือหน่วยงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ สํานักทะเบียนและ
ประเมินผล สํานักวิทยบริการ โดยเปล่ียนช่ือเป็น สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักหอสมุด ตามลําดับ และมีการย้าย
ที่ทําการโรงพิมพ์จากอาคารของสํานักหอสมุดและทรัพยากร
การเรียนรู้มายังอาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
สํานักงานใหม่ต้ังอยู่ข้างอาคารกลุ่มภารกิจบริการสื่อสารของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างสะพานขาว 

ในทศวรรษที่หา (พ.ศ. 2547-2556) : มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเริม่มคีวามเขมแขง็ดานการวจิยัตอเนือ่งมาจากทายทศวรรษ
ที่สี่ ที่มีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง และเปนชวงที่มหาวิทยาลัย
เขาสู การประเมินอยางเขมขน โดยองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและ
หนวยงานอสิระจากภายนอก การประเมนิโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สาํนกังานประเมนิและรบัรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) องคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) ตลอดจนการเขาสูการประเมนิในระดับนานาชาตจิาก
การจัดอันดบัของนติยสาร Asia week (ASIA’S BEST UNIVERSITIES 
2000) และการจดัอันดบัมหาวิทยาลยัโลกโดยนติยสาร Times (World 
University Ranking 2006)

ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2557-2566) : กาวยางสู การ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก เปนชวงของการฉลองวาระ
ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนครบรอบ 50 ป ของการกอตัง้ ภายใต คาํขวญั 
“50 ป แหงการอุทิศเพื่อสังคม” พรอมท้ังเปนชวงของการกาวยาง
ที่จะเติบโตไปเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก มีผลงานวิจัย
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสูงข้ึน ไดรับความไววางใจจากรัฐบาล
ใหดําเนินการโครงการทีส่าํคญัหลายโครงการในดานการพฒันาประเทศ
ในชวงนี้ มีการจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มข้ึนอีก คือ คณะเศรษฐศาสตร 
และโครงการจดัตัง้คณะออกแบบ ในชวงทศวรรษที ่ 6 มหาวทิยาลยั
จะมีคณะวชิารวมทัง้สิน้ 26 คณะวชิา และ 2 โครงการจดัตัง้คณะวชิา 
นอกจากนีย้งัมกีารจดัต้ังสถาบนัวจัิยเพิม่ข้ึนอกี 2 แหง คอื สถาบนัวิจยั 
สุขภาพลุ มนํ้าโขง และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ
อาเซยีน  และใน ป พ.ศ. 2557 มกีารจดัตัง้หนวยงานใหม 3 แหง ไดแก 
ศูนยอาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 
และสํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
และมกีารยบุหนวยงาน 2 แหง ไดแก ศนูยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวทิยาลัย 
ขอนแกน และสถานีโทรทัศนอินเตอรเน็ตและวิทยุกระจายเสียงฯ 
ในชวงนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนพัฒนาตนเองเขาสูองคกรแหงคุณภาพ
มากขึน้ เพือ่รวมพฒันาและผลกัดนัใหมหาวทิยาลยัขอนแกนกาวไปสู
มหาวิทยาลยัวจัิยชัน้นาํระดับโลก 

 ป พ.ศ.2558 นับเปนปแหงการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญอกีครัง้หนึง่ของมหาวทิยาลัยขอนแกนทีไ่ดเปล่ียน
สภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวัทรงลงพระปรมาภไิธย เมือ่วนัที ่ 16 
กรกฎาคม 2558 และออกประกาศในกจิจานเุบกษาใน
วนัที ่17 กรกฎาคม 2558 และมผีลบังคบัใชในวนัที ่18 
กรกฎาคม 2558 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัๆ ดังนี้
 • นายกสภามหาวทิยาลยั อปุนายกสภาฯ กรรมการ
สภาฯ ชุดทีด่าํรงตาํแหนงอยูกอนวนัทีป่ระกาศในราชกจิ
จานเุบกษา ใหดาํรงตาํแหนงตอไปไมเกนิ 1 ป และใหมกีาร
ดาํเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุใหม
 • อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 
ตองเปล่ียนสถานภาพไปเปนพนกังานของมหาวทิยาลัยทนัที
 • ผูบรหิารประเภทคณบด ีรองคณบด ีผูอาํนวยการ 
รองผูอํานวยการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้มีผลบังคับใช ใหดํารงตําแหนงตอไป และตอง
เปลีย่นสถานภาพ เปนพนกังานมหาวทิยาลยัภายในเวลา 
60 วัน
 • คณะกรรมการประจําคณะ ศนูย สถาบัน สาํนกั 
ชดุทีด่าํรงตาํแหนงกอนวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา
ใหทาํหนาทีต่อไปภายในระยะเวลาไมเกนิ 180 วนั จนกวา
จะมขีอบงัคบั ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการ
สรรหา แลวใหแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมสําหรับ
การเปลีย่นแปลงในระดบัหนวยงาน ไดเปลีย่นชือ่หนวย
งานหลกั 4 แหง ไดแก ศูนยคอมพวิเตอร ศนูยบรกิาร
วชิาการ สาํนกัทะเบยีนและประเมนิผล สํานกัวทิยบรกิาร 
โดยเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
บรกิารวชิาการ สํานกับริหารและพฒันาวชิาการ สํานกั
หอสมดุ ตามลาํดบั และมกีารยายทีท่าํการโรงพมิพจาก
อาคารของสํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรูมายัง
อาคารโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานใหม
ตั้งอยูขางอาคารกลุมภารกิจบริการสื่อสารของสํานัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ ขางสะพานขาว

ก้าวย่างสู่การเปšนมหาวิทยาลัยแห่งการการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของภูมิภาคอาเ«ียน ในยุคที่สาม
เปšนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จากภาวะโลกาภิวัตน์ «ึ่งมี
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดดได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาขอนแก่นเปšน
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และเปšนมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของภูมภิาคอาเ«ียนบนพ×น้°านของความรับผดิชอบใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีใ่ช้ในการพ²ันาชมุชน สังคม 
และประเทศชาติ 

ยุคที่สาม : ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ. 2547-2557) : 

 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุคที่สาม : ทศวรรษที่หา (พ.ศ. 2547-2557) : กาวยางสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่สามเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 
จากภาวะโลกาภิวัตน ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดไดกําหนดวิสัยทัศนใหมหาวิทยา
ขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบใน
การสรางองคความรูใหมท่ีใชในการพัฒนาชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ  
 ในทศวรรษท่ีหา้ (พ.ศ. 2547-2556): มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อเนื่องมาจากท้ายทศวรรษที่ส่ีที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่าง
เข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก การ
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .) 
สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การ
ประเมินในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week 
(ASIA’S BEST UNIVERSITIES 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006) 
 ทศวรรษท่ีหก  (พ .ศ . 2557-2566) : ก้าวย่างสู่การเป็น
มห าวิทยาลัยวิ จัย ช้ันนํ าระดั บ โลก  เป็ น ช่วงของการฉลองวาระ ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ัง ภายใต้ คําขวัญ “50 ปี 
แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” พร้อมท้ังเป็นช่วงของการก้าวย่างท่ีจะเติบโตไปเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง
ขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดําเนินการโครงการที่สําคัญหลาย
โครงการในด้านการพัฒนาประเทศในช่วงนี้ มีการจัดต้ังคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 
คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ในช่วงทศวรรษที่ 
6 มหาวิทยาลัยจะมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 26 คณะวิชา และ 2 โครงการจัดตั้ง
คณะวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห่ง คือ 
สถาบันวิจัย สุขภาพลุ่มน้ําโขง และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ
อาเซียน  และใน ปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน และ
สํานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ และมีการยุบ
หน่วยงาน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และ 
สถ า นี โท รทั ศ น์ อิ น เต อ ร์ เน็ ต แ ล ะ วิ ท ยุ ก ระ จ าย เสี ย งฯ  ใน ช่ ว งนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากข้ึน
เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยช้ันนําระดับโลก  

 ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้เปล่ียน
สภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2558 และออกประกาศในกิจจานุ เบกษาในวัน ท่ี  17 
กรกฎาคม 2558  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2558 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภาฯ กรรมการ
สภาฯ ชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปไม่เกิน 1 ปี และให้มีการ
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 
 - อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้อง
เปล่ียนสถานภาพไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทันที 
 - ผู้บริหารประเภทคณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ 
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร  ซึ่ ง ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ งอ ยู่ ก่ อ น วั น ท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป และ
ต้องเปล่ียนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลา 
60 วัน 
 - คณะกรรมการประจําคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก ชุด
ที่ดํารงตําแหน่งก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทํา
หน้าที่ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน จนกว่าจะมี
ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
แล้วให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่สําหรับการเปล่ียนแปลง
ในระดับหน่วยงาน ได้เปล่ียนช่ือหน่วยงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ สํานักทะเบียนและ
ประเมินผล สํานักวิทยบริการ โดยเปล่ียนช่ือเป็น สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักหอสมุด ตามลําดับ และมีการย้าย
ที่ทําการโรงพิมพ์จากอาคารของสํานักหอสมุดและทรัพยากร
การเรียนรู้มายังอาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
สํานักงานใหม่ต้ังอยู่ข้างอาคารกลุ่มภารกิจบริการสื่อสารของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างสะพานขาว 
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สีประจํามหาวิทยาลัย 
คือสีดินแดงอันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะและภูมิ
นามของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอดินแดง 
เป็น ช่ือ เรียก พ้ืน ท่ี เนินด้ านทิศ เหนื อของตั ว เมือ ง
ขอนแก่น บริเวณถนนมิตรภาพประมาณ 4-5 กิโลเมตร
ไปทางจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงดินบริเวณน้ีเป็นดินชุดยโสธร 
มีสีสดแดงแบบสีสนิม เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้ง
ที่ น่ี จึงเลือกเอาสีดินแดงของมอดินแดงเป็นสีประจํา
มหาวิทยาลัยแต่ก่อนนั้นในยามที่จะอธิบายว่าสีดินแดง
คืออย่างไร มักเปรียบเทียบกับสีอิฐมอญ จึงมีการเรียก 
สีดินแดง ว่า สีอิฐ ควบคู่กันมา โดยในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ พ.ศ. 2544 ระบุ
ว่าสีประจําประจํามหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง 

 คือ  ตราพระธาตุพนม  การจัดทํ าตราสัญ ลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ริเริ่มจากพระยาอนุมานราชธน (ยง 
เสฐียรโกเศศ) มอบนายพินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ยกร่าง โดย
ท่านกําหนดให้แนวคิดเป็นรูปพระธาตุพนม ซ่ึงเป็น ปูชนีย
สถานท่ีสําคัญและศักดิ์สิทธิ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่นท้ังสองข้างมีเทพยดาอัญเชิญ
มิ่งขวัญศิริมงคลจากองค์พระธาตุพนมประทานสู่สถาบันแห่งน้ี
ส่วนล่างสุดเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีพื้นหลัง แบ่งเป็น 
3 ช่อง อันหมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 
   วิทยา   คือ ความรู้ดี 
   จริยา   คือ ความประพฤติดี 
   ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี 

C18 M84 Y 19 K15 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน

C18 M84 Y19 K15

 สีดินแดงอันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ

และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

มอดินแดงเปนชื่อเรียกพื้นที่ เนินดานทิศเหนือของ

ตัวเมืองขอนแกน บริเวณถนนมิตรภาพประมาณ 4-5 

กโิลเมตร ไปทางจงัหวดัอดุรธาน ีซึง่ดนิบรเิวณนีเ้ปนดนิชดุ

ยโสธรมีสีสดแดงแบบสีสนิม เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน

มาตัง้ทีน่ี ่จึงเลอืกเอาสดิีนแดงของมอดินแดงเปนสปีระจาํ

มหาวิทยาลัย แตกอนนั้นในยามที่จะอธิบายวาสีดินแดง

คืออยางไร มักเปรียบเทียบกับสีอิฐมอญ จึงมีการเรียก

สีดินแดง วา สีอิฐ ควบคูกันมา โดยในพระราชกฤษฎีกา

วาดวยปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ พ.ศ. 2544 

ระบุวาสีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง
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 ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “ต้น
กาลพฤกษ์”ต่อมามีการเรียกช่ือทางพฤกษศาสตร์
แ ล ะ พ จ น านุ ก ร ม ว่ า  “กั ล ป พ ฤ ก ษ์ ” มี ช่ื อ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ว่ า Cassiabakcarianacraib
ในวงศ์ Leguminosae ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาด
ย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู กับสีขาวเม่ือโรย
กลายเป็นสีขาวช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อน
จะทิ้งใบทั้งต้นเพื่อผลิดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาว 
บานสะพ รั่ ง  แล ดูสวยงาม อ่อนหวานยิ่ งนั ก 
ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ขณะดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นํา “ต้นกาล
พฤกษ์” ขึ้นกราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ได้ ท รงปลู ก  เม่ื อ เส ด็ จท รงป ระกอบ พิ ธี เปิ ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2510 
ที่หน้าคณะเกษตรศาสตร์ จึงถือเป็นต้นไม้ประจํา
สถาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 11/2536 เม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน 2536 ได้กําหนดให้ใช้ช่ือต้นไม้ประจํา
มหาวิทยาลัย ตามบันทึกของราชบัณฑิตสถานท่ี 
รถ.0004/10822 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2533 
ว่า ต้นกัลปพฤกษ์ต่อมาในการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2538 เม่ือวันที่ 15 
มีนาคม 2538 ได้พิจารณาการเรียกช่ือต้นไม้ประจํา
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดว่าหากใช้ในราชการให้ใช้
คําว่า“กาลพฤกษ์” 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

“ตนกาลพฤกษ”ตอมามกีารเรยีกชือ่ทางพฤกษศาสตร

และพจนานกุรมวา “กลัปพฤกษ” มชีือ่วทิยาศาสตรวา 

Cassiabakcarianacraib ในวงศ Leguminosae 

ลักษณะเปนตนไมขนาดยอม พุมใบแบนกวาง 

ดอกสีชมพู  กับสีขาว เมื่อโรยกลายเปนสีขาว

ชวงปลายฤดูหนาวยางเขาฤดูรอนจะทิ้งใบท้ังตน

เพื่อผลิดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาว บานสะพรั่ง แลดู

สวยงามออนหวานยิ่งนัก ศาสตราจารยพิมล กลกิจ 

ขณะดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดนํา “ตนกาลพฤกษ” ขึ้นกราบบังคมทูลถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ ไดทรงปลูก เม่ือเสด็จทรงประกอบพิธีเปด

มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2510 

ที่หนาคณะเกษตรศาสตร จึงถือเปนตนไมประจํา

สถาบันตั้งแตนั้นเปนตนมา ในการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 11/2536 เม่ือวันที่

30 มิถุนายน 2536 ไดกําหนดใหใชชื่อตนไมประจํา

มหาวิทยาลัย ตามบันทึกของราชบัณฑิตสถานที่ 

รถ.0004/10822 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 

วา ตนกัลปพฤกษ ตอมาในการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2538 เม่ือวันที่ 

15 มนีาคม 2538 ไดพจิารณาการเรียกช่ือตนไมประจาํ

มหาวิทยาลัย โดยกําหนดวาหากใชในราชการใหใช

คําวา“กาลพฤกษ”
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ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¢o¹æ¡ �¹ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของ
สังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยึดมั่ น ในความเป็น เลิศทางวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเช่ือมโยง
ความรู้ทางอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น            

กลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมท้ังการวางรากฐานให้
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  บัณฑิต
แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 

“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก” 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เช่ือมโยงกับการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นท่ีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพา
ตนเองได้ บุคลากร มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เป็นองค์กรที่มี

สุขภาวะท่ีดี มีบรรยากาศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความภักดี และผูกพันต่อองค์กร 

 

 

ปณธิาน 

วิสัยทัศน

พันธกิจ 
         การผลติบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปน

      ศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่น

   ในความเปนเลิศทางวิชาการมีความสัมพันธ กับนานาประเทศทั่วโลก 

   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีที่ตั้ง

         ทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เปนสถาบันการศึกษา

  ทีเ่ปนแหลงเชือ่มโยงความรูทางอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงอยางแทจรงิ มหาวทิยาลยัขอนแกน

       เปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานใหเปน

 ศูนยขอมูลสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความรวมมือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผู ที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา อันที่จะสามารถประยุกต

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติและขยายสูความเปนสากลตอไป

บุคลากร
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ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¢o¹æ¡ �¹ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของ
สังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยึดมั่ น ในความเป็น เลิศทางวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเช่ือมโยง
ความรู้ทางอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น            

กลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมท้ังการวางรากฐานให้
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  บัณฑิต
แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 

“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก” 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เช่ือมโยงกับการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นท่ีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพา
ตนเองได้ บุคลากร มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เป็นองค์กรท่ีมี

สุขภาวะท่ีดี มีบรรยากาศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความภักดี และผูกพันต่อองค์กร 

 

 

ปณธิาน 

วิสัยทัศน

พันธกิจ 
         การผลติบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 

Connecting  
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึง
การเช่ือมโยง ส่งผ่านองค์
ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหา และ
พัฒนาสังคม 

¤ �Ò¹iÂÁ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คื อ  ก า ร นํ า อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี วิ สั ย ทั ศ น์
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค ณ า จ า ร ย์
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความ
ร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้าง
คุณค่า การมุ่ งเน้นอนาคต การเรียนรู้ของ
องค์กรของแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

Ça²¹¸ÃÃÁo§¤ �¡Ã
ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คื อ  (1 ) มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 

กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยึดม่ันในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล (2) 
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมี
ก ารยอมรับ ความ คิด เห็ น   (3 ) มี ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อ
องค์กร ขยันอดทน ทํางานเป็นทีม และมีจิตใจ
ของการบริการ (4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้น
การถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กร 

เป็นเครื่องหมายท่ีใช้แสดงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมิได้ใช้แทนตราพระธาตุพนมซึ่ง

เ ป็ น ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ เ ป็ น ท า ง ก า ร แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดตราสัญลักษณ์ในการสื่อสาร            
อัตลักษณ์ที่ผ่านมุมมองของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้

 
 
 
 
 

ตราสัญลกัษณ 
ในการสื่อสาร 
อัตลักษณ 

Caring 
ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคม
ภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึง
ความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน
น้ํ า ใ จ ใ ห้ สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

Creating 
การทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
ภาพจ่ัวอีสานลายแสงอาทิตย์ 
แ ส งแ ห่ งปั ญ ญ า ใน ก า ร
สร้างสรรค์บัณฑิต งานวิจัย 
และงานบริการวิชาการ 

Happiness 
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
ภาพลายเส้นจิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน  เป็นภาพคน ซ่ึงสื่อถึง
ความสุขของนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค 
และประชาคมโลก

ที่มา ; ปณิธาน จัดทําโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.กําจร มนุญปจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในขณะน้ัน) และปรับถอยคําเพิ่มเติมจากที่ประชมุคณบดีในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2555คานิยมและวัฒนธรรมองคกร จัดทําโดย ทีป่ระชุมคณบดีเมื่อคราวประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางผูบริหาร ณ 
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Connecting  
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึง
การเช่ือมโยง ส่งผ่านองค์
ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหา และ
พัฒนาสังคม 

¤ �Ò¹iÂÁ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คื อ  ก า ร นํ า อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี วิ สั ย ทั ศ น์
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค ณ า จ า ร ย์
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความ
ร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้าง
คุณค่า การมุ่ งเน้นอนาคต การเรียนรู้ของ
องค์กรของแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

Ça²¹¸ÃÃÁo§¤ �¡Ã
ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คื อ  (1 ) มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 

กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยึดม่ันในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล (2) 
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมี
ก ารยอมรับ ความ คิด เห็ น   (3 ) มี ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อ
องค์กร ขยันอดทน ทํางานเป็นทีม และมีจิตใจ
ของการบริการ (4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้น
การถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กร 

เป็นเครื่องหมายท่ีใช้แสดงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมิได้ใช้แทนตราพระธาตุพนมซึ่ง

เ ป็ น ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ เ ป็ น ท า ง ก า ร แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดตราสัญลักษณ์ในการสื่อสาร            
อัตลักษณ์ที่ผ่านมุมมองของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ตราสัญลกัษณ 
ในการสื่อสาร 
อัตลักษณ 

Caring 
ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคม
ภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึง
ความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน
น้ํ า ใ จ ใ ห้ สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

Creating 
การทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
ภาพจ่ัวอีสานลายแสงอาทิตย์ 
แ ส งแ ห่ งปั ญ ญ า ใน ก า ร
สร้างสรรค์บัณฑิต งานวิจัย 
และงานบริการวิชาการ 

Happiness 
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
ภาพลายเส้นจิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน  เป็นภาพคน ซ่ึงสื่อถึง
ความสุขของนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค 
และประชาคมโลก

ที่มา ; ปณิธาน จัดทําโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.กําจร มนุญปจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในขณะน้ัน) และปรับถอยคําเพิ่มเติมจากที่ประชมุคณบดีในคราว
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คือ  การนํ าองค กรอย า งมี วิ สั ยทั ศน                          

การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ 

การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา 

การมุงเนนอนาคต การเรียนรูขององคกร

ของแตละบุคคล และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

 เปนเครื่องหมายท่ีใชแสดงอัตลักษณหรือ  

      ความโดดเดนของมหาวิทยาลัยขอนแกน มิไดใชแทน

ตราพระธาตุพนมซ่ึงเปนตราสัญลักษณท่ีเปนทางการ

แตอยางใด มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดตราสัญลักษณ

ในการส่ือสาร อัตลักษณท่ีผานมุมมองของนักศึกษา 

บุคลากร ศิษยเกา และผูเกี่ยวของ ดังนี้

Caring

ความใส  ใจ ห วงใยต อ

สังคมภาพเส นใยใบไม  

แสดงถึงความหวงใย ใสใจ 

แบงปนนํา้ใจใหสงัคม และ

สิ่งแวดลอม

คานิยม ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

  มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

     (1) มีความตื่นตัว กระตือรือรน

 ตอการเปลีย่นแปลง  ยดึมัน่ในกฎระเบยีบ 

และระบบธรรมาภบิาล (2) คาํนงึถงึประโยชนสวนรวม 

ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น  

(3) มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา 

จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม 

และมจีติใจของการบรกิาร (4) เปนชมุชนทางวชิาการ

ทีเ่นนการถายทอดความรู และแลกเปลีย่นความรู

ในองคกร

วัฒนธรรม
องคกร ของ

ที่มา ; ปณิธาน จัดท�าโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.ก�าจร มนุญป�จุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้น) และปรับถ้อยค�าเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณบดีในคราว

ประชุมครั้งที่ 15/2555 เม×่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555ค่านิยมและวั²นธรรมองค์กร จัดท�าโดย ที่ประชุมคณบดีเม×่อคราวประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร 

ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เม×่อวันที่ 28 - 30 กรก®าคม 2549
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นายณรงคชัย  อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

นายชูเกียรติ  รัตนชยัชาญ 

ศ.เกียรตคิุณ 
ดร.วิชัย  บุญแสง 

รศ.ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ

นายวิชัย  ธัญญพาณิชย 

ศ.เกียรตคิุณ
นพ.ศาสตรี เสาวคนธ 

ดร.เตช บุนนาค 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี

นายกําธร ถาวรสถติย
ผูวาราชการ 

จังหวัดขอนแกน 

นายยินชัย อานันทนสกุล

นายวนัส  แตไพสิฐพงษ 

ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ ์

นายสุรพงษ  ชัยนาม 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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นายณรงคชัย  อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

นายชูเกียรติ  รัตนชยัชาญ 

ศ.เกียรตคิุณ 
ดร.วิชัย  บุญแสง 

รศ.ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ

นายวิชัย  ธัญญพาณิชย 

ศ.เกียรตคิุณ
นพ.ศาสตรี เสาวคนธ 

ดร.เตช บุนนาค 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี

นายกําธร ถาวรสถติย
ผูวาราชการ 

จังหวัดขอนแกน 

นายยินชัย อานันทนสกุล

นายวนัส  แตไพสิฐพงษ 

ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ ์

นายสุรพงษ  ชัยนาม 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร

 
 

รศ.ดร.มนตชัย  ดวงจินดา 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กจิเจริญ
คณบดีคณะเทคนคิการแพทย

รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

ศ.นพ.บวรศิลป  เชาวนชื่น 
คณะแพทยศาสตร 

รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ 
คณะศึกษาศาสตร 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจาก 
การเลือกต้ังจาก
คณาจารยประจํา 

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน 

นายประวิทย อนันตวราศิลป 
ประธานคณะกรรมการ 

สงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย รศ.ดร.เจนจริา  เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย 

รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบดี 

รศ.ดร.สทุธิพงศ  อุรยิะพงศสรรค 
คณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร
คณะวิศวกรรมศาตร 

นางกาญจนศรี สิงหภู 
กรรมการสภามหาวทิยาลัยจาก 

การเลือกตั้งจากขาราชการในมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี  
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 

นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

จากผูแทนผูบริหาร 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อ�านวยการ
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รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม 
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน 

รองอธิการบดี

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ
รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ 

ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและส่ือสารองคกร 

รศ.ดร.ลําปาง  แมนมาตย
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร

ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี

รศ.ดร.นิยม  วงศพงษคํา 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

อ.ธันฐกรณ  พงศพิมล
รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐาน

รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ป 2558

 
 

 

ผูชวยอธิการบดี 

➊ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ ที่ปรึกษาฝายรักษาความปลอดภัย

➋ รศ.นพ.ดร.พจนชวิทย อภินิเวศ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร

➌ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

➍ อ.ปาริชาต บุตรวงค ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง

➎ ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

⓬ ดร.นรินทร จันทรศรี

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

⓭ รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

⓮ อ.ศิริพงษ เพียรศิริ

ผูชวยอธิการบดีฝายส่ือสารองคกร

⓯ ผศ.ดร.สมพงษ สิทธิพรหม

ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย

⓰ นายบัญชา พระพล

   ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

⓱ อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

➏ ผศ.ภญ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
   ผูชวยอธิการบดีฝายความรวมมือระหวางประเทศ 

➐ ผศ.ดร.จงรักษ หงสงาม
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

➑ รศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน บุญมาศ
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

➒ รศ.ดร.รัชฏา ตั้งวงคไชย
   ผูชวยอธิการบดีฝายการถายทอดเทคโนโลย ี

➓ ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
 ผูชวยอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐาน 

⓫ ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ
ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬา

ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค�า

รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวั²นธรรมและชุมชนสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายพั²นานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส×่อสารองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ×้น°าน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธสาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

14
ANNUAL REPORT KHON KAEN UNIVERSITY  2

 0 1 5



 
 

 

ผูชวยอธิการบดี 

➊ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ ที่ปรึกษาฝายรักษาความปลอดภัย

➋ รศ.นพ.ดร.พจนชวิทย อภินิเวศ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร

➌ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน

➍ อ.ปาริชาต บุตรวงค ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง

➎ ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

⓬ ดร.นรินทร จันทรศรี

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

⓭ รศ.ดร.นันทรัตน โฆมานะสิน

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

⓮ อ.ศิริพงษ เพียรศิริ

ผูชวยอธิการบดีฝายส่ือสารองคกร

⓯ ผศ.ดร.สมพงษ สิทธิพรหม

ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย

⓰ นายบัญชา พระพล

   ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

⓱ อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย

➏ ผศ.ภญ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
   ผูชวยอธิการบดีฝายความรวมมือระหวางประเทศ 

➐ ผศ.ดร.จงรักษ หงสงาม
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

➑ รศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน บุญมาศ
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

➒ รศ.ดร.รัชฏา ตั้งวงคไชย
   ผูชวยอธิการบดีฝายการถายทอดเทคโนโลย ี

➓ ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
 ผูชวยอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐาน 

⓫ ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ
ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬา

ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมม×อระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ×้น°าน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีÌา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพั²นานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส×่อสารองค์กร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวั²นธรรมและชุมชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
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ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย
คณะวิทยาศาสตร 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี 

คณะพยาบาลศาสตร

รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.เฉลิมศักด์ิ  พิกลุศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.ดร.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม

คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณะเทคนิคการแพทย

ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กิตติบดี  ใยพูล 
คณะนิติศาสตร 

รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณบดี 

รศ.ดร.ประพันธศักด์ิ  ฉวีราช
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.รักพงษ  เพชรคํา
สํานักบริการวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย
คณะวิทยาศาสตร 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี 

คณะพยาบาลศาสตร

รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.เฉลิมศักด์ิ  พิกลุศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.ดร.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม

คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณะเทคนิคการแพทย

ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กิตติบดี  ใยพูล 
คณะนิติศาสตร 

รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณบดี 

รศ.ดร.ประพันธศักด์ิ  ฉวีราช
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.รักพงษ  เพชรคํา
สํานักบริการวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 

ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย
คณะวิทยาศาสตร 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี 

คณะพยาบาลศาสตร

รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.เฉลิมศักด์ิ  พิกลุศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.ดร.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม

คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณะเทคนิคการแพทย

ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กิตติบดี  ใยพูล 
คณะนิติศาสตร 

รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณบดี 

รศ.ดร.ประพันธศักด์ิ  ฉวีราช
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.รักพงษ  เพชรคํา
สํานักบริการวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 

ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย
คณะวิทยาศาสตร 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี 

คณะพยาบาลศาสตร

รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.เฉลิมศักด์ิ  พิกลุศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.ดร.กัลปพฤกษ  ผิวทองงาม

คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณะเทคนิคการแพทย

ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กิตติบดี  ใยพูล 
คณะนิติศาสตร 

รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณบดี 

รศ.ดร.ประพันธศักด์ิ  ฉวีราช
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

รศ.ดร.บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.รักพงษ  เพชรคํา
สํานักบริการวิชาการ 

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ©วีราช
ส�านักบริหารและพั²นา

รศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค�า
ส�านักบริการวิชาการ

รศ.ดร.บัณ±ิตย์ เต็งเจริญกรุง
สถาบันวิจัยและพั²นา

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ส�านักหอสมุด

อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

 
 

 
 

 
 

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปติพัฒน

คณะทันตแพทยศาสตร 

รศ.ดร.ไพบูลย  ดาวสดใส
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

ผศ.ดร.รักชนก  แสงภักดีจิต 
คณะศิลปศาสตร(รักษาการ)

รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รศ.ดร.สุขุมวิทย  ไสยโสภณ
คณะสังคมศาสตรบูรณาการ

ผศ.ดร.กริช  แรงสงูเนิน
คณะบริหารธุรกิจ

รศ.เพียรศักด์ิ ภักดี 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร(รกัษาการ) 

รศ.ดร.วิรัช  จิ๋วแหยม 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว
คณะเทคโนโลย ี

รศ.นสพ.ชชูาติ  กมลเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร

รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน
คณะสาธารณสุขศาสตร 

ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  
วิทยาลัยนานาชาติ 

รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ
สํานักหอสมุด 

อ.ดร.กติติ์  เธียรธโนปจัย 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปติพัฒน

คณะทันตแพทยศาสตร 

รศ.ดร.ไพบูลย  ดาวสดใส
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

ผศ.ดร.รักชนก  แสงภักดีจิต 
คณะศิลปศาสตร(รักษาการ)

รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รศ.ดร.สุขุมวิทย  ไสยโสภณ
คณะสังคมศาสตรบูรณาการ

ผศ.ดร.กริช  แรงสงูเนิน
คณะบริหารธุรกิจ

รศ.เพียรศักด์ิ ภักดี 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร(รกัษาการ) 

รศ.ดร.วิรัช  จิ๋วแหยม 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว
คณะเทคโนโลย ี

รศ.นสพ.ชชูาติ  กมลเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร

รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน
คณะสาธารณสุขศาสตร 

ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  
วิทยาลัยนานาชาติ 

รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ
สํานักหอสมุด 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ยุคที่สาม : ทศวรรษที่หา (พ.ศ. 2547-2557) : กาวยางสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่สามเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 
จากภาวะโลกาภิวัตน ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดไดกําหนดวิสัยทัศนใหมหาวิทยา
ขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบใน
การสรางองคความรูใหมท่ีใชในการพัฒนาชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ  
 ในทศวรรษท่ีหา้ (พ.ศ. 2547-2556): มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อเนื่องมาจากท้ายทศวรรษที่ส่ีที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่าง
เข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก การ
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .) 
สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การ
ประเมินในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week 
(ASIA’S BEST UNIVERSITIES 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006) 
 ทศวรรษท่ีหก  (พ .ศ . 2557-2566) : ก้าวย่างสู่การเป็น
มห าวิทยาลัยวิ จัย ช้ันนํ าระดั บ โลก  เป็ น ช่วงของการฉลองวาระ ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ัง ภายใต้ คําขวัญ “50 ปี 
แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” พร้อมท้ังเป็นช่วงของการก้าวย่างท่ีจะเติบโตไปเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง
ขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดําเนินการโครงการที่สําคัญหลาย
โครงการในด้านการพัฒนาประเทศในช่วงนี้ มีการจัดต้ังคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 
คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ในช่วงทศวรรษที่ 
6 มหาวิทยาลัยจะมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 26 คณะวิชา และ 2 โครงการจัดตั้ง
คณะวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห่ง คือ 
สถาบันวิจัย สุขภาพลุ่มน้ําโขง และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับ
อาเซียน  และใน ปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน และ
สํานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ และมีการยุบ
หน่วยงาน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และ 
สถ า นี โท รทั ศ น์ อิ น เต อ ร์ เน็ ต แ ล ะ วิ ท ยุ ก ระ จ าย เสี ย งฯ  ใน ช่ ว งนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากข้ึน
เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยช้ันนําระดับโลก  

 ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้เปล่ียน
สภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2558 และออกประกาศในกิจจานุ เบกษาในวัน ท่ี  17 
กรกฎาคม 2558  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2558 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภาฯ กรรมการ
สภาฯ ชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปไม่เกิน 1 ปี และให้มีการ
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 
 - อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้อง
เปล่ียนสถานภาพไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทันที 
 - ผู้บริหารประเภทคณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ 
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร  ซึ่ ง ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ งอ ยู่ ก่ อ น วั น ท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป และ
ต้องเปล่ียนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลา 
60 วัน 
 - คณะกรรมการประจําคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก ชุด
ที่ดํารงตําแหน่งก่อนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทํา
หน้าที่ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน จนกว่าจะมี
ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสรรหา 
แล้วให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่สําหรับการเปล่ียนแปลง
ในระดับหน่วยงาน ได้เปล่ียนช่ือหน่วยงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการวิชาการ สํานักทะเบียนและ
ประเมินผล สํานักวิทยบริการ โดยเปล่ียนช่ือเป็น สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ สํานักหอสมุด ตามลําดับ และมีการย้าย
ที่ทําการโรงพิมพ์จากอาคารของสํานักหอสมุดและทรัพยากร
การเรียนรู้มายังอาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
สํานักงานใหม่ต้ังอยู่ข้างอาคารกลุ่มภารกิจบริการสื่อสารของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างสะพานขาว 

 
 

 
 

 
 

 
 

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปติพัฒน

คณะทันตแพทยศาสตร 

รศ.ดร.ไพบูลย  ดาวสดใส
คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

ผศ.ดร.รักชนก  แสงภักดีจิต 
คณะศิลปศาสตร(รักษาการ)

รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รศ.ดร.สุขุมวิทย  ไสยโสภณ
คณะสังคมศาสตรบูรณาการ

ผศ.ดร.กริช  แรงสงูเนิน
คณะบริหารธุรกิจ

รศ.เพียรศักด์ิ ภักดี 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร(รกัษาการ) 

รศ.ดร.วิรัช  จิ๋วแหยม 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว
คณะเทคโนโลย ี

รศ.นสพ.ชชูาติ  กมลเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร

รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน
คณะสาธารณสุขศาสตร 

ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  
วิทยาลัยนานาชาติ 

รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ
สํานักหอสมุด 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว
คณะเทคโนโลย ี

รศ.นสพ.ชชูาติ  กมลเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร

รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน
คณะสาธารณสุขศาสตร 

ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  
วิทยาลัยนานาชาติ 

รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ
สํานักหอสมุด 

อ.ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะเศรษ°ศาสตร์(รักษาการ)
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กองสาํนกั (ผูอาํนวยการ) 
นางดารารัตน  อุนคํา (รักษาการ)      สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 
นางกิตติมา  จันทรสม สํานักงานอธิการบดี
นายธัญญา  ภักดี กองกลาง
นางสาววิลาวัณย  พิธรัตน กองคลงั
นายสถิตย  แกวบุดตา กองการเจาหนาท่ี
นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย กองแผนงาน
นางสาวธนรัตน  สอนสา กองกจิการนักศึกษา
นายชุมพร  พารา กองสือ่สารองคกร
นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย สํานักงานตรวจสอบภายใน
นายชุมพล  จันทรสม (รักษาการ) กองอาคารและสถานที่
นายวันชัย  ปานพิมพ (รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย
นางสาวเนตรดาว  จําเริญดารารัศมี(รักษาการ)    กองวิเทศสัมพันธ

สาํนกั (ผูอํานวยการ , หัวหนาสาํนกังาน) 
นายวิศิษฏ  บุญสุชาต ิ สํานักงานการกีฬา
นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร สํานักงานกฎหมาย
อ.พญ.พรรณทิพา  วองไว สํานักงานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
นายราชพร  ปทะวานิช สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 
นางสาวไพรัตน  ขันแกวกอบศิริ สํานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นายอิศรา  รัตตศิริ สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรยีน 
นายเกษม  ภูธรรมะ สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
นางรัชนีเกตุแกว สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน สํานักงานสุขาภิบาลและสิง่แวดลอม
รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
นางพิสมัย  พวงคํา สํานักงานประสานงานสภาคณาจารย ฯ
รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมน้ําโขง 
รศ.รังสรรค  เนียมสนิท 
ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 
รศ.ดร.อภิรัตน  เพ็ชรศิริ 

สํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 
ศูนยอาเซียนศึกษา 

สาํนกังาน (ผูจดัการ) 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
นางจิราภรณ  เหลืองไพรินทร สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

กองสํานัก (ผูอํานวยการ) 

สํานักงาน สถาบัน ศูนย (ผูอํานวยการ 

สํานักงาน (ผูจัดการ) 

เกตแุก้ว

กอง ส�านักงาน (เทียบเท่ากอง)
กองสาํนกั (ผูอาํนวยการ) 
นางดารารัตน  อุนคํา (รักษาการ)      สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 
นางกิตติมา  จันทรสม สํานักงานอธิการบดี
นายธัญญา  ภักดี กองกลาง
นางสาววิลาวัณย  พิธรัตน กองคลงั
นายสถิตย  แกวบุดตา กองการเจาหนาท่ี
นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย กองแผนงาน
นางสาวธนรัตน  สอนสา กองกจิการนักศึกษา
นายชุมพร  พารา กองสือ่สารองคกร
นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย สํานักงานตรวจสอบภายใน
นายชุมพล  จันทรสม (รักษาการ) กองอาคารและสถานที่
นายวันชัย  ปานพิมพ (รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย
นางสาวเนตรดาว  จําเริญดารารัศมี(รักษาการ)    กองวิเทศสัมพันธ

สาํนกั (ผูอํานวยการ , หัวหนาสาํนกังาน) 
นายวิศิษฏ  บุญสุชาต ิ สํานักงานการกีฬา
นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร สํานักงานกฎหมาย
อ.พญ.พรรณทิพา  วองไว สํานักงานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
นายราชพร  ปทะวานิช สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 
นางสาวไพรัตน  ขันแกวกอบศิริ สํานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นายอิศรา  รัตตศิริ สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรยีน 
นายเกษม  ภูธรรมะ สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
นางรัชนีเกตุแกว สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน สํานักงานสุขาภิบาลและสิง่แวดลอม
รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
นางพิสมัย  พวงคํา สํานักงานประสานงานสภาคณาจารย ฯ
รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมน้ําโขง 
รศ.รังสรรค  เนียมสนิท 
ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 
รศ.ดร.อภิรัตน  เพ็ชรศิริ 

สํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 
ศูนยอาเซียนศึกษา 

สาํนกังาน (ผูจดัการ) 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
นางจิราภรณ  เหลืองไพรินทร สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

กองสํานัก (ผูอํานวยการ) 

สํานักงาน สถาบัน ศูนย (ผูอํานวยการ 

สํานักงาน (ผูจัดการ) 

ส�านักงาน สถาบัน ศูนย์ (ผู้อ�านวยการ , หัวหน้า)

กองสาํนกั (ผูอาํนวยการ) 
นางดารารัตน  อุนคํา (รักษาการ)      สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 
นางกิตติมา  จันทรสม สํานักงานอธิการบดี
นายธัญญา  ภักดี กองกลาง
นางสาววิลาวัณย  พิธรัตน กองคลงั
นายสถิตย  แกวบุดตา กองการเจาหนาท่ี
นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย กองแผนงาน
นางสาวธนรัตน  สอนสา กองกจิการนักศึกษา
นายชุมพร  พารา กองสือ่สารองคกร
นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย สํานักงานตรวจสอบภายใน
นายชุมพล  จันทรสม (รักษาการ) กองอาคารและสถานที่
นายวันชัย  ปานพิมพ (รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย
นางสาวเนตรดาว  จําเริญดารารัศมี(รักษาการ)    กองวิเทศสัมพันธ

สาํนกั (ผูอํานวยการ , หัวหนาสาํนกังาน) 
นายวิศิษฏ  บุญสุชาต ิ สํานักงานการกีฬา
นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร สํานักงานกฎหมาย
อ.พญ.พรรณทิพา  วองไว สํานักงานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
นายราชพร  ปทะวานิช สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 
นางสาวไพรัตน  ขันแกวกอบศิริ สํานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นายอิศรา  รัตตศิริ สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรยีน 
นายเกษม  ภูธรรมะ สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
นางรัชนีเกตุแกว สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน สํานักงานสุขาภิบาลและสิง่แวดลอม
รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
นางพิสมัย  พวงคํา สํานักงานประสานงานสภาคณาจารย ฯ
รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมน้ําโขง 
รศ.รังสรรค  เนียมสนิท 
ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 
รศ.ดร.อภิรัตน  เพ็ชรศิริ 

สํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 
ศูนยอาเซียนศึกษา 

สาํนกังาน (ผูจดัการ) 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
นางจิราภรณ  เหลืองไพรินทร สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

กองสํานัก (ผูอํานวยการ) 

สํานักงาน สถาบัน ศูนย (ผูอํานวยการ 

สํานักงาน (ผูจัดการ) ส�านักงาน (ผู้จัดการ)

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ส�านักงานโครงการอันเน×่องมาจากพระราชด�าริ

นางจิราภรณ์  เหล×องไพรินทร์ ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางป˜ญญา
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กองสาํนกั (ผูอาํนวยการ) 
นางดารารัตน  อุนคํา (รักษาการ)      สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 
นางกิตติมา  จันทรสม สํานักงานอธิการบดี
นายธัญญา  ภักดี กองกลาง
นางสาววิลาวัณย  พิธรัตน กองคลงั
นายสถิตย  แกวบุดตา กองการเจาหนาท่ี
นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย กองแผนงาน
นางสาวธนรัตน  สอนสา กองกจิการนักศึกษา
นายชุมพร  พารา กองสือ่สารองคกร
นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย สํานักงานตรวจสอบภายใน
นายชุมพล  จันทรสม (รักษาการ) กองอาคารและสถานที่
นายวันชัย  ปานพิมพ (รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย
นางสาวเนตรดาว  จําเริญดารารัศมี(รักษาการ)    กองวิเทศสัมพันธ

สาํนกั (ผูอํานวยการ , หัวหนาสาํนกังาน) 
นายวิศิษฏ  บุญสุชาต ิ สํานักงานการกีฬา
นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร สํานักงานกฎหมาย
อ.พญ.พรรณทิพา  วองไว สํานักงานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
นายราชพร  ปทะวานิช สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 
นางสาวไพรัตน  ขันแกวกอบศิริ สํานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
นายอิศรา  รัตตศิริ สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรยีน 
นายเกษม  ภูธรรมะ สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
นางรัชนีเกตุแกว สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรัตน สํานักงานสุขาภิบาลและสิง่แวดลอม
รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
นางพิสมัย  พวงคํา สํานักงานประสานงานสภาคณาจารย ฯ
รศ.ดร.สุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมน้ําโขง 
รศ.รังสรรค  เนียมสนิท 
ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 
รศ.ดร.อภิรัตน  เพ็ชรศิริ 

สํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน 
ศูนยอาเซียนศึกษา 

สาํนกังาน (ผูจดัการ) 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
นางจิราภรณ  เหลืองไพรินทร สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

กองสํานัก (ผูอํานวยการ) 

สํานักงาน สถาบัน ศูนย (ผูอํานวยการ 

สํานักงาน (ผูจัดการ) 

 

ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากูล ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.กฤตพา  แสนชัยธร โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.ดร.เกียรติฟา  ตั้งใจจิต ศูนยสื่อการเรียนรู
ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี อาคารขวัญมอ
อ.ปาริชาต  บุตรวงค ศูนยบริการสูชมุชน
ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากูล สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.อนุชา  นิลประพันธ 
ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ 

พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย
พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย (ปจจุบัน) 

รศ.สุภาพ  ณ นคร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป
ผศ.ดร.อิศรา  กานจักร สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ทรงวิทยพิม พะกรรณ สํานักวัฒนธรรม
รศ.ดร.อํานวย  คําตื้อ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม สถาบันสันติศึกษา
รศ.ดร.สุเมธ  แกนมณี สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผศ.วรลาภ  แสงวัฒนชัย สถาบันภาษา
ผศ.ดร.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ สถาบันขงจื่อ (ผอ. ฝายไทย)
รศ.หวังกุยปน สถาบันขงจื่อ (ผอ. ฝายจีน)
รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ  แสงมณีเดช ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูอํานวยการ สํานัก สถาบัน ศูนย สังกัดสํานักงานอธิการบดี

ผูอํานวยการ ผูจัดการ หัวหนา สังกัดสวนงานอื่นๆ

 

ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากูล ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.กฤตพา  แสนชัยธร โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.ดร.เกียรติฟา  ตั้งใจจิต ศูนยสื่อการเรียนรู
ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี อาคารขวัญมอ
อ.ปาริชาต  บุตรวงค ศูนยบริการสูชมุชน
ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากูล สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.อนุชา  นิลประพันธ 
ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ 

พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย
พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย (ปจจุบัน) 

รศ.สุภาพ  ณ นคร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป
ผศ.ดร.อิศรา  กานจักร สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization) 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3. การพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4. การวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนํามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” 

5. การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
เป็นศูนย์กลาง การให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่ง   ของสังคม ประเทศ และประเทศใน
ภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
นําไปสู่การชี้นําสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 

6.การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ตลอดจนการเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7. การพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กรเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซ่ึง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8. ศิษยเกาสัมพันธที่ดี
สนั บ สนุ น และส่ ง เส ริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เก่ า ร่ วม ส ร้างค วาม เข้ ม แ ข็ ง  และขั บ เคลื่ อ น ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ชุมชนสัมพันธ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยสิน
และทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให เกิดประโยชนสูงสุดและ
พึ่งตนเองได 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณ
มากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus  : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

1. พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่
ดีที่ เก้ือหนุนให้ เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ เป็นปัจจัยดึงดูดให้ ผู้ เรียนเลือกมาเรียน ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการท่ี

จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 

3. สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มี

คุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เช่ือมโยงทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการพ่ึงตนเอง 

4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเปนประตูสู
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการ 
พร้อมท่ีจะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เสาหลักที่ 2 :  Excellence Academy : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ

5. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม

มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทํางาน” 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

6. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม 

7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่ รู้จักในความเป็นเลิศด้าน

วิชาการและการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

เสาหลักที่ 3 :  Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชมุชน รวมท้ังสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

8. เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษา

คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

9. เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
เป็นผู้นําด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรท่ีกอปรด้วย

ความห่วงใยความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม 

เสาหลักที่ 4 : Creative Ec๐n๐my and S๐ciety : เปนองคกรที่สรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค

ศูนยลางของเศรษฐกจิสรางสรรค 
ของภูมิภาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558-2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization) 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3. การพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4. การวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนํามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” 

5. การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
เป็นศูนย์กลาง การให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่ง   ของสังคม ประเทศ และประเทศใน
ภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
นําไปสู่การชี้นําสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 

6.การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7. การพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กรเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซ่ึง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8. ศิษยเกาสัมพันธที่ดี
สนั บ สนุ น และส่ ง เส ริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เก่ า ร่ วม ส ร้างค วาม เข้ ม แ ข็ ง  และขั บ เคลื่ อ น ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ชุมชนสัมพันธ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยสิน
และทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให เกิดประโยชนสูงสุดและ
พึ่งตนเองได 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณ
มากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus  : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

1. พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่
ดีที่ เก้ือหนุนให้ เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ เป็นปัจจัยดึงดูดให้ ผู้ เรียนเลือกมาเรียน ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการท่ี

จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม 

3. สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มี

คุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เช่ือมโยงทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพื่อการพ่ึงตนเอง 

4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเปนประตูสู
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการ 
พร้อมท่ีจะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เสาหลักที่ 2 :  Excellence Academy : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ

5. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม

มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทํางาน” 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

6. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน
และวัฒนธรรม 

7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่ รู้จักในความเป็นเลิศด้าน

วิชาการและการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

เสาหลักที่ 3 :  Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชมุชน รวมท้ังสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

8. เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษา

คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

9. เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
เป็นผู้นําด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรท่ีกอปรด้วย

ความห่วงใยความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม 

เสาหลักที่ 4 : Creative Ec๐n๐my and S๐ciety : เปนองคกรที่สรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค

ศูนยลางของเศรษฐกจิสรางสรรค 
ของภูมิภาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558-2562 

10. ศูนย์กลางของเศรษ°กิจสร้างสรรค์
 ของภูมิภาค
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
สาขาการบริหารกิจการสาธารณ 

Professor Dr. Richard C. Pratt

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์

Professor Dr.Timothy A. Derouen 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 สาขาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

นายบุญเต็ม ชัยลา 

ผูส้มควรได้รับเกียรติบัตรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 
 
 

 รางวัลศรีมอดินแดง 

พระโพธิญาณมุนี 

(หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโต) 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (ศูนย์มีชัย)

ผู้แทนโดยนางสาวสุนิดา  จิตตานนท์

บุคลากรตําแหน่งวิชาการ 

ศาตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
สังกดัคณะแพทยศาสตร ์

บุคลากรตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

นางสาวพวงรัตน์ เชาวะเจริญ 
สังกดัโรงพยาบาลศรีนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์

รางวัลศรีกัลปพฤกษ รางวัลศิษยเกาดีเดน

นายสุริยานนท์  พลสิม 
นักศกึษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ช้ันปีที่ 4 

รางวัลพระธาตุพนมทองคํา 

นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร 
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 รางวัลศรีมอดินแดง 

พระโพธิญาณมุนี 

(หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโต) 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (ศูนย์มีชัย)

ผู้แทนโดยนางสาวสุนิดา  จิตตานนท์

บุคลากรตําแหน่งวิชาการ 

ศาตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
สังกดัคณะแพทยศาสตร ์

บุคลากรตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

นางสาวพวงรัตน์ เชาวะเจริญ 
สังกดัโรงพยาบาลศรีนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์

รางวัลศรีกัลปพฤกษ รางวัลศิษยเกาดีเดน

นายสุริยานนท์  พลสิม 
นักศกึษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ช้ันปีที่ 4 

รางวัลพระธาตุพนมทองคํา 

นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร 
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รางวัลพระราชทาน รางวัลแหงชาติ 
ทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณาจารย์ และ
นิสิตนักศึกษา ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลแห่งชาติทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้รับพระราชทานรางวัล ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อํานวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์
ศึกษา ได้รับ “รางวัลคณบดีดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ”  

2. รศ.ลัดดา ศิลานอยได้รับ “รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย”  

3. นายชินโชติ บุญรักษานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับ “รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2557” 

ผ ศ . ภั ส ส ร า  อิ น ท ร กํ า แ ห ง  
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น “ครูเกียรติคุณ” ผู้ตามรอยพระผู้ทรง
เป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 
2558 จัดโดยสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเข้า
รับมอบโล่รางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่
22 ตลุาคม 2558 

รางวัลเชิดชูเกยีรติบุคลากร

รางวัลพระราชทาน 
ครูเกียรติคุณ 

รางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผนดิน 
รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการยกย่องจาก“มูลนิ ธิเพื่ อ
สังคมไทย” เข้ารับรางวัลเกียรติยศ 
“รางวั ลคนดี  ความ ดี  แทน คุณ
แผ่นดิน”รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศ 
บนเส้นทางชีวิต จากโครงการหน่ึง
ล้านกล้าความดีถวายในหลวง ใน
ฐานะบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน  2558 ณ  ศูน ย์ป ระ ชุม
ส ถ า บั น วิ จั ย จุ ฬ า ภ ร ณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 

รางวัลเกียรติคณุงานคนดีตนแบบ
คุณธรรมไทย 

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลเกียรติคุณงาน
คนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจําปี 2558 จาก
คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติเม่ือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์กรุงเทพฯ  

รางวัลเชิดชูเกยีรติ 
นักสัตวศาสตรอาวุโสดีเดนแหง

ประเทศไทย รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคํา อาจารย์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัช
ศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขา
เภสัชกรการศึกษา จากเภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ป ร ะ จํ า ปี  2558 นั บ เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี
ความสําคัญต่อระบบการจัดการศึกษา
ด้านเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการ
พัฒนาระบบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่
เน้นการดูแลผู้ป่วยและเน้นการสอนแบบ
ข้างเตียง เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและ
การจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลขาราชการพลเรอืนดีเดน  

นางอัญชลี หนักแนน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์ 
ไดร้ับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2557และเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  
(ครุฑทองคํา) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร และผูอํานวยการศูนยวิจัยคณิตศาสตร

ไดรับ “รางวัลอาจารยดีเดนของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับ  “รางวัลนิสิต/นักศึกษาแหงชาติ

ผศ.ภัสสรา อินทรก�าแหง                      
รองผู  อํ านวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถม

ศึกษา (ศึกษาศาสตร) ไดรับโลรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสที่ได รับการคัดเลือกเปน 

“ครูเกียรติคุณ” ผูตามรอยพระผูทรง

เปนครูแหงแผนดิน ครั้งที่ 2 ประจําป 

พ.ศ. 2558 จัดโดยสมาคมครุศาสตร

สัมพันธ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และสถานีโทรทัศนไทย

ทีวีสีชอง 3 โดยเขารับมอบโลรางวัล

พระราชทาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 

2558
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รางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผนดิน 
รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการยกย่องจาก“มูลนิ ธิเพื่ อ
สังคมไทย” เข้ารับรางวัลเกียรติยศ 
“รางวั ลคนดี  ความ ดี  แทน คุณ
แผ่นดิน”รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศ 
บนเส้นทางชีวิต จากโครงการหน่ึง
ล้านกล้าความดีถวายในหลวง ใน
ฐานะบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน  2558 ณ  ศูน ย์ป ระ ชุม
ส ถ า บั น วิ จั ย จุ ฬ า ภ ร ณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 

รางวัลเกียรติคณุงานคนดีตนแบบ
คุณธรรมไทย 

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลเกียรติคุณงาน
คนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจําปี 2558 จาก
คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติเม่ือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์กรุงเทพฯ  

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
นักสัตวศาสตรอาวุโสดีเดนแหง

ประเทศไทย รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคํา อาจารย์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัช
ศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขา
เภสัชกรการศึกษา จากเภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ป ร ะ จํ า ปี  2558 นั บ เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี
ความสําคัญต่อระบบการจัดการศึกษา
ด้านเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการ
พัฒนาระบบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่
เน้นการดูแลผู้ป่วยและเน้นการสอนแบบ
ข้างเตียง เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและ
การจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลขาราชการพลเรอืนดีเดน  

นางอัญชลี หนักแนน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์ 
ไดร้บัรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2557และเข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  
(ครุฑทองคํา) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 

ÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³§Ò¹¤¹´Õ
µŒ¹áºº¤Ø³¸ÃÃÁä·Â

ÃÒ§ÇÑÅàªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ
¹Ñ¡ÊÑµÇÈÒÊµÃ�ÍÒÇØâÊ´Õà´‹¹

áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ÃÒ§ÇÑÅàÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา
วรรณพั²น์ อาจารยสาขาสัตวศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นักสัตวศาสตรอาวุโสดีเดนแหงประเทศไทย 

ประจําป 2558 มอบโดยที่ประชุมวิชาการ

สัตวศาสตรแหงประเทศไทย ครั้ง ท่ี 4 

ระหวางวันท่ี 9-14 มิถุนายน 2558 ณ 

โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ จ.สงขลา 

นางอัญชลี หนักแน่น นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร 

ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2557 และเขารับมอบเข็ม

เชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) ในวันที่ 1 เมษายน 2558

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดรับการยกยองจาก “มูลนิธิ

เพื่อสังคมไทย” เขารับรางวัล

เกียรติยศ “รางวัลคนดี ความดี 

แทนคุณแผนดิน” รางวัลไทย

รางวัลเกียรติยศ บนเสนทางชีวิต 

จากโครงการหน่ึงลานกลาความดี

ถวายในหลวง ในฐานะบุคคลที่

ทําคุณประโยชนแกสังคมและ

ประเทศชาติ เม่ือวนัที ่11 กันยายน 

2558 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร
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รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 

นายธนภพ  ณ  นครพนม  นักศึกษา
ช้ันปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ (รุ่นท่ี 38) เป็น
นักศึกษาท่ีมีความสามารถหลากหลายด้านท้ัง
วิชาการวิชางานและวิชาคน ซ่ึ งเป็ น ส่ิ งที่
แสดงออกอย่างต่อเน่ืองและสม่ํ าเสมอจน
เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากเพ่ือนนักศึกษา  
รุ่นพี่ - รุ่นน้องครู-อาจารย์และสังคมได้รับ
พ ระ ราชท าน รางวั ล  “นั ก ศึ กษ ารางวั ล
พระราชทาน”ระดับอุดมศึกษาประจําปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2557 ณ  ศ า ล า ดุ สิ ด า ลั ย  
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต

นายวรพงศ คุยบุตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่ 2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ 
จัดโดยธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในโครงการธนชาต...ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 
ครั้งท่ี 44 ประจําปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 โดยมี ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์
วัฒนา และผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง เป็นผู้ฝึกซ้อม 
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โลพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แขงขันคําคม 

นายวีรภัทร  กริ่งสันเทียะ นักศึกษาคณะทันต
แพทยศาสตร์  ช้ั นปี ที่  2  ได้ รั บ โล่พ ระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการแข่งขันใน
มหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการแม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ด
พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่นคร้ังท่ี 6 และคําคมเกมส์
ต่ออักษรภาษาไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ 
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 31 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 

รางวัลพระราชทาน 
รางวัลบุรฉัตรไชยากร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขา
การท่องเที่ยว พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เข้ารับพระราชทาน
รางวัลบุรฉัตรไชยากร จากสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุม า รี 
ณ สวนจิตรลดาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงพระราชทานสําหรับนิสิต
นั กศึ กษ า ท่ี ชน ะการแข่ ง ขัน ตอบคํ าถ าม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2556 

รางวัลเชิดชูเกยีรตินักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาการทองเที่ยว พรอมดวยอาจารยท่ีปรึกษา 

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เขารับพระราชทาน

รางวัลบุรฉัตรไชยากร จากสมเด็จพระเทพพระรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา

เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ซึ่งเปนรางวัลที่

ทรงพระราชทานสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการ

แขงขันตอบคําถามระดบัชาต ิครัง้ที ่3 ประจาํป 2556
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การบริหารจัดการองคกร 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ทําให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพระราชบัญญัติหรือข้อกําหนดต่างๆ ข้ึนมาใหม่ 
เช่น การจัดทําประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้ง
ข้ึนแบบเดียวกันทั้งหมดเน่ืองจากเดิมมีหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทการดําเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุน แรกเริ่มได้มีการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักหอสมุด นอกจากน้ีใน
ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2558 เป็นปีเริ่มต้นของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558-2562 
ตามเสาหลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy เสาหลักที่ 3 : Culture and Care 
Community เสาหลักท่ี 4 : Creative Economy and Society โดยมีผล
การดําเนินงานสําคัญๆ  ในแต่ละด้านดังนี้  ด้านการเรียนการสอน  
มีหลักสูตรหลากหลายทั้งหมด 338 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 
สาขาวิชา โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคอาเซียนและ
อาเซียน บวกสาม มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  39,622 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 30,687 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 8,935 คน 
นักศึกษาใหม่ 10,113 คน นักศึกษานานาชาติ 564 คน และมีผู้สําเร็จ
การศึกษา 8,018 คน สําหรับผลการดําเนินงานด้านการวิจัยมีความโดดเด่น
ในการยื่นจดสิทธิบัตร มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงของประเทศด้วยการย่ืนจด
สิทธิบัตรมากถึง 737 ฉบับ ส่วนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
มีโครงการสําคัญๆ เช่น โครงการชุมชนต้นแบบ  ที่ จัดตั้ งข้ึนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 12 ชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํ้าดี โครงการพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการให้กับชุมชนรอบๆแหล่งนํ้า ตลอดจนดําเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว เพ่ือ
ดําเนินโครงการแก้จนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการพัฒนาปรับปรุงงาน
ลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมมาเป็นงานบุญสมมาบูชานํ้าหรืองานสีฐาน
เฟสติวัล (Sithan KKU Festival) รวมท้ังนับเป็นปีการศึกษาแรกที่จัด
กิจกรรม พานักศึกษาน้องใหม่ขอพรพ่อเมืองขอนแก่นเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มศึกษาเล่าเรียน และมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้
ดําเนินตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการนําสรีระสังขารมา
บําเพ็ญกุศล และมอบให้แก่นักศึกษา กลุ่มวิทยศาสตร์สุขภาพได้ศึกษา
ต่อไป 

ผลการ
ดําเนินงาน

ตามพันธกิจ

 

การบริหารจัดการองคกร 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ทําให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพระราชบัญญัติหรือข้อกําหนดต่างๆ ข้ึนมาใหม่ 
เช่น การจัดทําประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้ง
ข้ึนแบบเดียวกันทั้งหมดเน่ืองจากเดิมมีหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทการดําเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุน แรกเริ่มได้มีการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักหอสมุด นอกจากน้ีใน
ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2558 เป็นปีเริ่มต้นของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558-2562 
ตามเสาหลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy เสาหลักที่ 3 : Culture and Care 
Community เสาหลักท่ี 4 : Creative Economy and Society โดยมีผล
การดําเนินงานสําคัญๆ  ในแต่ละด้านดังนี้  ด้านการเรียนการสอน  
มีหลักสูตรหลากหลายทั้งหมด 338 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 
สาขาวิชา โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคอาเซียนและ
อาเซียน บวกสาม มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  39,622 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 30,687 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 8,935 คน 
นักศึกษาใหม่ 10,113 คน นักศึกษานานาชาติ 564 คน และมีผู้สําเร็จ
การศึกษา 8,018 คน สําหรับผลการดําเนินงานด้านการวิจัยมีความโดดเด่น
ในการยื่นจดสิทธิบัตร มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงของประเทศด้วยการย่ืนจด
สิทธิบัตรมากถึง 737 ฉบับ ส่วนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
มีโครงการสําคัญๆ เช่น โครงการชุมชนต้นแบบ  ที่ จัดตั้ งข้ึนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 12 ชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํ้าดี โครงการพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการให้กับชุมชนรอบๆแหล่งนํ้า ตลอดจนดําเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว เพ่ือ
ดําเนินโครงการแก้จนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการพัฒนาปรับปรุงงาน
ลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมมาเป็นงานบุญสมมาบูชานํ้าหรืองานสีฐาน
เฟสติวัล (Sithan KKU Festival) รวมท้ังนับเป็นปีการศึกษาแรกที่จัด
กิจกรรม พานักศึกษาน้องใหม่ขอพรพ่อเมืองขอนแก่นเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มศึกษาเล่าเรียน และมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้
ดําเนินตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการนําสรีระสังขารมา
บําเพ็ญกุศล และมอบให้แก่นักศึกษา กลุ่มวิทยศาสตร์สุขภาพได้ศึกษา
ต่อไป 

ผลการ
ดําเนินงาน

ตามพันธกิจ

 

การบริหารจัดการองคกร 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ทําให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพระราชบัญญัติหรือข้อกําหนดต่างๆ ข้ึนมาใหม่ 
เช่น การจัดทําประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้ถูกจัดตั้ง
ข้ึนแบบเดียวกันทั้งหมดเน่ืองจากเดิมมีหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทการดําเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุน แรกเริ่มได้มีการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักหอสมุด นอกจากน้ีใน
ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2558 เป็นปีเริ่มต้นของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558-2562 
ตามเสาหลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy เสาหลักที่ 3 : Culture and Care 
Community เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society โดยมีผล
การดําเนินงานสําคัญๆ  ในแต่ละด้านดังนี้  ด้านการเรียนการสอน  
มีหลักสูตรหลากหลายท้ังหมด 338 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 
สาขาวิชา โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคอาเซียนและ
อาเซียน บวกสาม มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  39,622 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 30,687 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 8,935 คน 
นักศึกษาใหม่ 10,113 คน นักศึกษานานาชาติ 564 คน และมีผู้สําเร็จ
การศึกษา 8,018 คน สําหรับผลการดําเนินงานด้านการวิจัยมีความโดดเด่น
ในการยื่นจดสิทธิบัตร มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยการย่ืนจด
สิทธิบัตรมากถึง 737 ฉบับ ส่วนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
มีโครงการสําคัญๆ เช่น โครงการชุมชนต้นแบบ  ที่ จัดตั้ งข้ึนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 12 ชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ําดี โครงการพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการแก่งละว้า ซึ่งเป็นโครงการ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการให้กับชุมชนรอบๆแหล่งนํ้า ตลอดจนดําเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว เพ่ือ
ดําเนินโครงการแก้จนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการพัฒนาปรับปรุงงาน
ลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมมาเป็นงานบุญสมมาบูชานํ้าหรืองานสีฐาน
เฟสติวัล (Sithan KKU Festival) รวมท้ังนับเป็นปีการศึกษาแรกที่จัด
กิจกรรม พานักศึกษาน้องใหม่ขอพรพ่อเมืองขอนแก่นเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มศึกษาเล่าเรียน และมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้
ดําเนินตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการนําสรีระสังขารมา
บําเพ็ญกุศล และมอบให้แก่นักศึกษา กลุ่มวิทยศาสตร์สุขภาพได้ศึกษา
ต่อไป 

ผลการ
ดําเนินงาน

ตามพันธกิจ

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยัขอนแกนมกีารเปลีย่นแปลง

ที่สําคัญหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที ่

17 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 

ทาํใหมหาวทิยาลยัขอนแกนมพีระราชบญัญตัหิรือขอกาํหนดตางๆข้ึนมาใหม 

เชน การจดัทําประกาศจดัตัง้หนวยงานภายในของมหาวทิยาลยัใหถกูจดัตัง้

ขึ้นแบบเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากเดิมมีหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาและหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย และ

เพือ่ใหเกดิความสอดคลองกบัภารกจิและบทบาทการดาํเนนิงานของหนวย

งานสนับสนุน แรกเริ่มไดมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานเทียบเทาคณะจํานวน 

4 แหง ไดแก สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักหอสมุด นอกจากนี้ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เปนปเริ่มตนของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในทิศทาง

กลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558-2562 ตามเสาหลักยุทธศาสตร 

ดงันี ้เสาหลกัที ่1 : Green and Smart Campus เสาหลกัที ่2 : Excellence 

Academy เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community เสาหลักที่ 4 

: Creative Economy and Society โดยมีผลการดํา เนินงานสําคัญๆ 

ในแตละดานดงันี ้ดานการเรียนการสอนมหีลกัสตูรหลากหลายทัง้หมด 338 

สาขาวิชา เปนหลักสูตรนานาชาติ 38 สาขาวิชา โดยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของภมูภิาคอาเซยีนและอาเซยีน บวกสาม มจีาํนวนนกัศกึษา

ทั้งหมด 39,622 คน แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 30,687 คน 

ระดบับณัฑิตศกึษา 8,935 คนนักศกึษาใหม 10,113 คน นักศึกษานานาชาติ 

564 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา 8,018 คน สําหรับผลการดําเนินงาน

ดานการวจิยัมคีวามโดดเดนในการยืน่จดสทิธบิตัร มากท่ีสดุเปนอันดบัหน่ึง

ของประเทศดวยการยืน่จดสทิธบิตัรมากถงึ 737 ฉบบั สวนพนัธกจิดานการ

บริการวิชาการแกสังคมมีโครงการสําคัญๆ เชน โครงการชุมชนตนแบบ 

ที่จัดตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 12 ชุมชน โครงการแกไข

ปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลด

ความเล่ือมลํ้าทางสังคม ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ ไดแก 

โครงการแกไขปญหาพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอนํ้าดี โครงการ

พัฒนาการคิดคณิตศาสตรขั้นสูง โครงการแกไขปญหาความยากจน และ

โครงการแกงละวา ซ่ึงเปนโครงการแกปญหาเชิงบูรณาการใหกับชุมชน

รอบๆแหลงนํา้ ตลอดจนดาํเนนิการรวมกับมลูนธิแิมฟาหลวง มูลนธิปิดทอง

หลังพระ และมูลนิธิรากแกว เพื่อดําเนินโครงการแกจนในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื เปนตน ในดานการทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรม ไดสรางภาพลกัษณ

ใหม ดวยการพัฒนาปรับปรุงงานลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิม มาเปน

งานบุญสมมาบูชานํ้าหรืองานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival) 

รวมท้ังนับเปนปการศึกษาแรกที่จัดกิจกรรม พานักศึกษานองใหมขอพร

พอเมืองขอนแกนเพื่อความเปนสิริมงคล เอาฤกษเอาชัยกอนเริ่มศึกษา

เลาเรียน และมีอีกหนึ่งกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจ คือ 

มหาวิทยาลยัขอนแกนไดรับอนญุาตใหดาํเนนิตามเจตนารมณของหลวงพอคณู 

ปริสุทฺโธ ในการนําสรีระสังขารมาบําเพ็ญกุศล และมอบใหแกนักศึกษา 

กลุมวิทยศาสตรสุขภาพไดศึกษาตอไป
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
รับรางวัลเกียรติคุณ 

“คุณธรรมไทย”ประจําป 2558 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัลเกียรติคุณ
“คุณธรรมไทย”ประจําปี 2558 จากหม่อมราชวงศ์ 
สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

4 ป 4 รางวัลอนุรักษพลังงาน 

คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและ
ความภาคภูมิใจ 4 ปี 4 รางวัลอนุรักษ์พลังงาน 
ได้ แ ก่  ร า ง วั ล  THAILAND Energy Awards 
2013 ด้านอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมดีเด่น 
ประเภทอาคารสถาบันการศึกษา รางวัล ASEAN 
Energy Awards 2013 ประเภทการบริหารจัด
การพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ รางวัล
โรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และโรงพยาบาลที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 

รางวัลเชิดชูเกียรติดานการบริหารจัดการ

องคกรท่ีมีความเปนเลิศ 
ในการบริหารจัดการดาน 
การเงินการ คลังภาครัฐ 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ‘องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการ 
คลังภาครัฐ’ จากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัล “องคกรที่มี

ความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการ

คลงัภาครัฐ” จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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รางวัล 2Palmes of Excellence  
Good Business School 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA)           
รับรางวลั 2Palmes of Excellence -Good 
Business School จาก EDUNIVERSAL          
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 โดย ดร.สุนทร อรุณานนท์
ชัย ประธานกรรมการประจําวิทยาลัยบัณฑิต 
ศึกษาการจัดการ และ รศ.ดร.วนิิต ชินสุวรรณ 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เข้ารับ
รางวัลดังกล่าวในการประชุม EDUNIVERSAL     
World Conference 2015 ณ Harvard 
University, Boston, MA, USA  
เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 

รางวัลผลงาน 
สหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับชาติ ประจําปี 2558 ประเภท สถานศึกษา
ดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในการจัดงานสหกิจ
ไทย ครั้งท่ี 6 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

 

 
 
 
 
 
 

Recognition Day 
& QM-QA Policy 

      จัดโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่
คณะ/หน่วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการและผลการ
ดําเนินการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่น 
และเป็นเวทีในการช้ีแจงนโยบายการบริหาร การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพรวมท้ังแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  
ไดรับการรับรองคุณภาพ ข้ัน 3 จากสรพ. 

          โดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการ
ป ระ จํ าปี  HA National Forum ค รั้ งที่  16 ภ าย ใ ต้
แน ว คิ ด  เรื่ อ ง  “จิ น ตน าการส ร้ า งส รรค์ คุณ ภ าพ 
( Imagining for Quality)”ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  Grand 
Diamond Ballroom  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี 

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) 

รับรางวัล 2Palmes of Excellence - Good

Business School จาก EDUNIVERSAL ตอเนือ่ง 

เปนปที ่8 โดย ดร.สนุทร อรณุานนทชยั ประธาน

กรรมการประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ และ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ คณบดี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เขารับรางวัล

ดังกลาวในการประชุม EDUNIVERSAL World 

Conference 2015 ณ Harvard University, 

Boston, MA, USA เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
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Recognition Day 
& QM-QA Policy 

      จัดโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่
คณะ/หน่วยงาน ท่ีมีการบริหารจัดการและผลการ
ดําเนินการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่น 
และเป็นเวทีในการช้ีแจงนโยบายการบริหาร การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพรวมท้ังแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  
ไดรับการรับรองคุณภาพ ข้ัน 3 จากสรพ. 

          โดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการ
ป ระ จํ าปี  HA National Forum ค รั้ งที่  16 ภ าย ใ ต้
แน ว คิ ด  เรื่ อ ง  “จิ น ตน าการส ร้ า งส รรค์ คุณ ภ าพ 
( Imagining for Quality)”ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  Grand 
Diamond Ballroom  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี 

 โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ รัฐมนตรวีาการกระทรวง

สาธารณสุข เปนประธานมอบประกาศนียบัตรรับรอง

กระบวนการคุณภาพในการประชุมวิชาการประจาํป HA 

National Forum ครั้งที่ 16 ภายใตแนวคิด เรื่อง 

“จนิตนาการสรางสรรคคณุภาพ (Imagining for Quality)”

ณ หองประชุม Grand Diamond Ballroo ศนูยการประชุม

อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
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การจัดการพลังงาน โรงพยาบาลศรีนครนิทร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
โครงการอนุรักษ์พลังงานของ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในช่วง ปี  2554 ความสําเร็จของงานอนุรักษ์
พลังงาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มาจากร่วม มือของบุคลากรทุ กระดับตั้ งแต่
ระดับบนจนถึงระดับล่าง และมีการประยุกต์ใน
งานคุณภาพทั้งหลาย เช่น หลัก HA อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย หลัก 7 ส หรือ Green & Clean
ทุกอย่างที่กล่าวมาทําควบคู่ สอดคล้อง และหลอม
รวมเป็นหนึ่งเดียวกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม โดยพบว่า ในช่วงทํา
โครงการอนุรักษ์พลังงานตลอดระยะเวลาทํา
โครงการกว่า 2 ปี สามารถลดการปล่อย CO2 
เฉลี่ยได้ถึง 2,636 ตัน/ปี ผลประหยัดรวมไฟฟ้า
และเชื้อเพลิง เทียบกับจํานวนคนไข้ใน ระหว่าง “ก่อนทําโครงการ (ปี 2553)” กับ “หลังทําโครงการ (ปี 2555)” พบว่า ผล
ประหยัดในรูปตัวเงินสุทธิอยู่ที่ 36.5 ล้านบาท ลดลง 24.23% หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเตียงวัน (kWh/bed-day)ลดลงถึง 
31.89% ในขณะที่คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 
2013 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น และ รางวัล ASEAN Energy Awards 2013สร้างความภาคภูมิใจให้จังหวัดขอนแก่นและ
คนไทยทั้งประเทศ. 

 
                                                    

โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ
อาคารในประเทศไทย ให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า
สุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy 
Building) ซ่ึงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  นําทีมวิจัยโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 
รอ งอ ธิก ารบดี ฝ่ าย วิช าก ารและ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ได้รวบรวมนักวิจัยที่ เกี่ยวข้องหลาย

สาขาภายในมหา  วิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น พร้อมกับการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และบริษัท เอ็นโซล จํากัด โดยได้พัฒนาปรับปรุง “อาคาร Net 
Zero Energy Building กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้เป็นอาคารสํานักงานต้นแบบที่สามารถใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์  

ภาพ :TON_EN46 โดย Energy Saving วันที่ 23 มกราคม 2558 

Net Zero Energy Building
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หนวย : ลานบาท/หนวย ปริมาณการใชน้ําประปา มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หนวย : ลานบาท/หนวย
ปริมาณการใชไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปริมาณการใชไฟฟา (หนวย)

คาไฟฟา (บาท)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายหลักด้าน Green &Smart Campus 
 เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ม.ข จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบาย โดยสํานักงานสุขภิบาลและสิ่ งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเครือข่ายการดําเนินงานด้านวิชาการ  เช่น คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทศบาลนครขอนแก่น กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงร่วมมือกันดําเนินการตามระบบจัดการขยะแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานคือ เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย สามารถรจัดการขยะให้เบ็ดเสร็จตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงสถานที่กําจัด 
การบริหารได้อย่างยั่งยืน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประชาคมมข. มีส่วนร่วมในการดําเนินการและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทํา MOU ความร่วมมือการจัดการขยะระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ ต้นทาง (ลดขยะ) กลางทาง (เก็บ) และปลายทาง (กําจัด) เพ่ือให้เป็นต้นแบบและ
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร 

ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร มข. 
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โดย :  ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรตัน  
สํานักสุขาภบิาลและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ

อาคารในประเทศไทย ใหสามารถใชพลังงาน

ไฟฟาสุทธิภายในอาคารเปนศูนย (Net Zero 

Energy Building) ซึ่งไดรับความไววางใจและ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นําทีมวิจัยโดย 

ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภกัด ีรองอธิการบดฝีายวชิาการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวบรวมนักวิจัย

ทีเ่กีย่วของหลายสาขาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน ประกอบดวย อาจารยประจาํภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร 

นักวิจัยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาขอนแกน พรอมกับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชนตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และบริษัทเอ็นโซล จํากัด โดยไดพัฒนาปรับปรุง “อาคาร 

Net Zero Energy Building กองสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหเปนอาคารสํานักงานตนแบบที่สามารถใชพลังงาน

ไฟฟาสุทธิภายในอาคารเปนศูนย
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หนวย : ลานบาท/หนวย ปริมาณการใชน้ําประปา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริมาณการใชนํ้าประปา (หนวย)
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หนวย : ลานบาท/หนวย
ปริมาณการใชไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปริมาณการใชไฟฟา (หนวย)

คาไฟฟา (บาท)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายหลักด้าน Green &Smart Campus 
 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร ม.ข จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบาย โดยสํานักงานสุขภิบาลและสิ่ งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเครือข่ายการดําเนินงานด้านวิชาการ  เช่น คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทศบาลนครขอนแก่น กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงร่วมมือกันดําเนินการตามระบบจัดการขยะแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานคือ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย สามารถรจัดการขยะให้เบ็ดเสร็จตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนถึงสถานที่กําจัด 
การบริหารได้อย่างยั่งยืน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประชาคมมข. มีส่วนร่วมในการดําเนินการและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทํา MOU ความร่วมมือการจัดการขยะระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ ต้นทาง (ลดขยะ) กลางทาง (เก็บ) และปลายทาง (กําจัด) เพ่ือให้เป็นต้นแบบและ
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร 

ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร มข. 
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โดย :  ผศ.ดร.สมศักด์ิ  พิทักษานุรตัน  
สํานักสุขาภบิาลและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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หน่วย : ล้านบาท/หน่วยหน่วย : บาท/หน่วย

หน่วย : บาท/หน่วย

ศูนย์จันย์จันย ดการขยะแบบครบวงจร์จัดการขยะแบบครบวงจร์จั มข. 

35
รายงานประจ�าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2

 5 5 8



 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอ
มีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชน
ภายในมหาวิทยาลัย หรือ KKU Smart Transit (KST) แห่งแรกในไทย 
       ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายที่จะหาเช้ือเพลิงใหม่มา
ทดแทนการใช้น้ํามันดีเซลลงให้ได้ 25 ล้านลิตรภายในปี 2564 กําลังเป็น
โจทย์ใหญ่และความท้าทายของกระทรวงพลังงาน การสร้างสถานีผลิต
พลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ Compressed Biomethane Gas  
(CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทน
การใช้พลังงานเพื่อดําเนินงานไปสู่เป้าหมายของรัฐให้สําเร็จ  โดยก๊าซ CBG 
จะถูกนํามาใช้ในบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน
กว่า 20 คัน  เมื่อมีการผลิตพลังงานทดแทนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
พลังงานที่สูงถึง 9 ล้านบาทต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างมาก  
ทั้งยังเป็นไปตามการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล และเป็น
ต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
      การสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูล
สัตว์และหญ้าเนเปียร์ เพ่ือใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิตการเล้ียงสุกร การเล้ียงไก่
ไข่ และการเล้ียงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเปล่ียนเป็นพลังงาน
ทดแทนท่ี เหมาะสมกับสภาพพื้น ท่ีและปริมาณของวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซ CBG 
เพื่อใช้เองในหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชน บริการแก่ นักศึกษา 

     ข้าราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัย     
      ขอนแก่น ตลอดจนเป็นต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่

องค์ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการของเสียและนํ้าเสียจาก
ฟาร์ม ให้แก่    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ 

         อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างองค์กรท่ีดูแลรักษา  
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

มข.ปรับโฉมขนสงมวลชน KST รถยนต
อัจฉริยะ หนุน Smart Campus รกัษพลังงาน

         ปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในมหาวิทยาลัยประมาณ 
30,000-40,000 คน ส่งผลให้เกิดความแออัดของการจราจรใน
บางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน นําไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากน้ียังก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรท่ีมีความห่วงใยต่อสังคม
มาโดยตลอด จึงมีความพยามในการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า จึงมีนโยบายการให้บริการ
ร ถ ข น ส่ ง ม ว ล ช น ให ม่  KKU Smart Transit(KST) ด้ ว ย
เทคโนโลยีทันสมัยภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีระบบ  WIFI พร้อมทั้งมี GPS ติดตาม  รถทุกคัน 
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส าม ารถท ราบ ได้ ว่ า รถ ถึ ง จุ ด ใด ผ่ าน ท าง 
Application บนมือถือ ในชั่วโมงเร่งด่วนจะมี รถบริการทุก 5 
นาที และเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ํามันเช้ือเพลิง และมลพิษ
ทางอากาศ นําไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าใน
ระดับสากลในปี 2562 เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์นโยบาย
เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus คือการสร้างความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการ  และนโยบายเสาหลักที่  3 
Culture and care คือองค์กรท่ีมีความห่วงใยต่อสังคม 
        โดยรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทั้งส้ิน 5 
เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางสีส้ม แดง น้ําเงิน เขียว และเหลือง 
ความจุผู้โดยสาร 40 คน ด้วยรถยนต์ปรับอากาศ  เริ่มให้บริการ
ในช่วงเวลา 7.00 น. -21.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยมีเส้นทางการเดินรถแบ่งออกเป็น 5 เส้นทางว่ิงเป็นวงไป
กลับในเส้นทางเดิม  ครอบคลุมคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งส่วน
บริการที่สําคัญๆ นอกจากนี้ภายในรถทุกคันยังมีกล้องวงจรปิด
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีจอLED ระบุตําแหน่งรถ  มี
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงคล่ืน เอฟเอ็ม ความถี่ 103   เมกะเฮ
ริตซ์ ซ่ึงเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อเป็นช่องทางในการบริการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆและสาระความรู้อันมาจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย   

มข.สรางสถานีผลิต CBG เสริมขนสงมวลชนภายใน  
หนุนนโยบายรัฐประหยัดพลังงาน 

 ปจจุบันมีผูใชรถใชถนนสัญจรในมหาวิทยาลัยประมาณ 

30,000-40,000 คน สงผลใหเกิดความแออัดของการจราจร

ในบางชวงเวลา โดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน นาํไปสูการเกดิอบุตัเิหตุ 

สญูเสยีชวิีตและทรพัยสิน นอกจากนีย้งักอใหเกดิมลพิษทางอากาศ

เปนอนัตรายตอสขุภาพของประชาชนอีกดวยมหาวทิยาลัยขอนแกน

ในฐานะองคกรที่มีความหวงใยตอสังคมมาโดยตลอด จึงมีความ

พยายามในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

อยางคุมคา จึงมีนโยบายการใหบริการ รถขนสงมวลชนใหม 

KKU Smart Transit (KST) ดวยเทคโนโลยีทนัสมยัภายใตแนวคดิ

อนุรักษ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบ WIFI พรอมทั้ง

มี GPS ตดิตามรถทกุคนั ผูใชบรกิารสามารถทราบไดวารถถงึจุดใด

ผานทาง Application บนมือถอื ในชัว่โมงเรงดวนจะมรีถบรกิาร

ทุก 5 นาที และเกิดการประหยัดคาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิง 

และมลพิษทางอากาศ นําไปสูเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัย

แนวหนาในระดับสากลในป 2562 เปนไปตามประเดน็ยทุธศาสตร

นโยบายเสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus คือการสราง

ความเปนเลิศในการบริหารจัดการ และนโยบายเสาหลักที่ 3 

Culture and care คือองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม

 โดยรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกนมีทั้งสิ้น 5 เสน

ทาง แบงเปนเสนทางสีสม แดง นํ้าเงิน เขียว และเหลือง ความจุ

ผูโดยสาร 40 คน ดวยรถยนตปรับอากาศ เริ่มใหบริการในชวง

เวลา 7.00 น. - 21.30 น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ โดยมี

เสนทางการเดินรถแบงออกเปน 5 เสนทาง วิ่งเปนวงไปกลับ

ในเสนทางเดิม ครอบคลุมคณะวิชาตางๆ รวมทั้งสวนบริการที่

สาํคญัๆ นอกจากนี้ภายในรถทุกคันยังมีกลองวงจรปดเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูโดยสาร มีจอ LED ระบตุาํแหนงรถ มสีญัญาณวิทยุ

กระจายเสยีงคลื่นเอฟเอ็ม ความถี่ 103 เมกะเฮริตซ ซึ่งเปนสถานี

วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนชองทางใน

การบรกิารขาวสาร ประชาสมัพนัธกจิกรรมตางๆและสาระความรู

อันมาจากมหาวิทยาลัยอีกดวย  

 มหาวทิยาลยัขอนแกน สรางสถานผีลติพลงังานทดแทนกาซไบโอมเีทนอดั 

(CBG) จากมูลสัตวและหญาเนเปยร เพื่อใชในการขนสงมวลชนภายใน

มหาวิทยาลัย หรือ KKU Smart Transit (KST) แหงแรกในไทย

 ภายใตแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) ที่ผาน

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมีเปาหมายที่จะหาเชื้อเพลิงใหม

มาทดแทนการใชนํ้ามันดีเซลลงใหได 25 ลานลิตรภายในป 2564 กําลัง

เปนโจทยใหญและความทาทายของกระทรวงพลังงาน การสรางสถานีผลิต

พลงังานทดแทนกาซไบโอมเีทนอัด หรือ Compressed Biomethane Gas  

(CBG) จากมูลสัตวและหญาเนเปยร จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการทดแทน

การใชพลังงานเพื่อดําเนินงานไปสูเปาหมายของรัฐใหสําเร็จ โดยกาซ 

CBG จะถูกนํามาใชในบริการขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวนกวา 20 คัน  เมื่อมีการผลิตพลังงานทดแทนจะสามารถลดคาใชจาย

พลังงานท่ีสูงถึง 9 ลานบาทตอป ประหยัดคาใชจายในสวนนี้ไดอยางมาก  

ทั้งยังเปนไปตามการใชพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล และเปน

ตนแบบของการใชเทคโนโลยีในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 การสรางสถานีผลิตพลังงานทดแทนกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) จาก

มูลสัตวและหญาเนเปยร เพ่ือใชในการขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย

มวัีตถปุระสงค เพือ่จดัการของเสยีจากฟารมสาธิตการเลีย้งสกุร การเลีย้งไกไข 

และการเลีย้งโคนมของคณะเกษตรศาสตร โดยเปลีย่นเปนพลังงานทดแทน

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังเปนตนแบบการผลิตพลังงานทดแทนกาซ CBG เพื่อใชเอง

ในหนวยงานดานการขนสงมวลชน บริการแกนักศึกษา ขาราชการ และ

 ประชาชนที่มาใชบริการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนเปน

  ตนแบบ การเปนศนูยเรยีนรู เผยแพรองคความรูดานวชิาการ

  ในการจดัการของเสยีและนํา้เสยีจากฟารม ใหแก หนวยงาน

  ที่เกี่ยวของ ชุมชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดอยาง

  มีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางองคกรที่ดูแลรักษา  

  คุณภาพสิ่งแวดลอม

อันมาจากมหาวิทยาลัยอีกดวย  อันมาจากมหาวิทยาลัยอีกดวย  ในหนวยงานดานการขนสงมวลชน บริการแกนักศึกษา ขาราชการ และ

 ประชาชนที่มาใชบริการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนเปน

  ตนแบบ การเปนศนูยเรยีนรู เผยแพรองคความรูดานวชิาการ

  ในการจดัการของเสยีและนํา้เสยีจากฟารม ใหแก หนวยงาน

  ที่เกี่ยวของ ชุมชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดอยาง

  มีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางองคกรที่ดูแลรักษา  

  คุณภาพสิ่งแวดลอม
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 KKU Digitalized Campus 

ICT Systems

Learning Systems

การจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม

WeKKU e-Learning b & Mobile Apps
61,604 Users  (Students + Alumni) 

2,917 Courses  

6,581,968 Pageviews 
    (last year (March 2013 – March 2014) 

Service Student more 25+

Service Management more 20+ 

HR 

Circulation 

Accounts 
REG 

DMS FMIS

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

SAC
ILTI

BAAD

Library

BIT

FinanceGAPersonnelAlumni
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รายงานประจ�าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2

 5 5 8



การผลติบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก โดยคํานึงถึงความแตกตาง 
เฉพาะตัวของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดให
มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา 
จัดประชุมเชิงวิชาการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เปนตน 
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        มหาวิทยาลัยขอนแกนมุงเนนสงเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนผู
ท่ีประกอบดวย วิทยา จริยา ปญญา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 5 ดาน อาทิ ดาน
การพัฒ นาศักยภาพตน เอง การธํ ารงไว ซ่ึ งสถาบั นชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย การเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะดานการ
เสริมสรางคุณ ธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  และด านการอนุ รักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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นักศึกษาใหม นักศึกษาทั้งหมด ผูสําเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3,348 13,119 2,542

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,709 7,874 1,631

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,056 18,629 3,845

รวม 10,113 39,622 8,018

หน่วย : คน 

98
(28.99%)

2(0.59%)
137 

(40.53%)

16 (4.73%)

85
(25.15%)

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

ปริญญาเอก

นักศกึษา 

267 297
ปริญญาตรี บัณฑิตศกึษา

นักศึกษาตางชาติ 

 หลักสูตรปกติ จํานวน 300 สาขาวิชา
 หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 36 สาขาวิชา
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 สาขาวิชา

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม 
นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2558 
แ ล ะ ผู สํ า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า  ป
ก าร ศึ กษ า 255 7 
จํ า แน ก ต าม ก ลุ ม
สาขาวิชา 

บัณฑิตมีงานระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 (รุนที่ 47) 
คํานวณบัณฑิตมีงานทําตาม ตัวบงชีท้ี่ 2.1 (สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

หลักสูตร 

ไม่มีงานท�า
846 คน 
(17.85%)

มีงานท�า
3,894 คน 
(82.15%)

นกัศึกษาใหม่ นกัศึกษา
ทั้งหมด ปีการศึกษา 
2558 และผู ้ ส� า เร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2557 จ�าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา

หนวย : คน
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นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาตํารับยา Compounding 
Event (CE) ระดับ Beginner และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ งในการ
แข่งขันให้คําแนะนําเร่ืองยากับผู้ป่วย Patient Counseling Event 
(PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 
61st International Pharmaceutical  
Students’ Federation World  
Congress ณ เมือง Hyderabud 
ประเทศอินเดีย ระหว่าง 30  
กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 

เหรียญทองแดง 
คณิตศาสตร
โอลิมปก 2015 

รางวัลนักศึกษา 

นายทัชชนก  คําพิทักษ์  
นั ก เรียน ช้ั น  ม .6 โร ง เรี ยน สา ธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งท่ี 56 ประจําปี พ .ศ. 2558 โดย
สามารถชนะการแข่งจากท่ัวโลกและ
คว้ารางวัลเหรียญทองแดง 

ติดทีมชาติไทยเขา
รวมการแขงขันเป
ตองชิงแชมปโลก 

นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
ช้ันปีที่  2 ได้ รับ เชิญ ให้ เข้ า ร่วมการ
คัดเลือกนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย เพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนธนาคาร
ดีเดนระดับประเทศ 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้แก่ นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิ
ชัย นางสาวพิชยา ปัญญาดี และนางสาวสิริยากร อมาตยคง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการทําโครงการส่งเสริม
สุ ข ภ าพ  ( International Federation of Medical Students' 
Associations Bootcamp 2015: IFMSA  
-Boot Camp 2015) จัดโดย 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ 
นานาชาติแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ
การแขงขัน

พัฒนาตํารบัยา 

รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโครงการ
สงเสริมสุขภาพ 

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน

พั²นาต�ารับยา
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นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาตํารับยา Compounding 
Event (CE) ระดับ Beginner และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ งในการ
แข่งขันให้คําแนะนําเร่ืองยากับผู้ป่วย Patient Counseling Event 
(PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 
61st International Pharmaceutical  
Students’ Federation World  
Congress ณ เมือง Hyderabud 
ประเทศอินเดีย ระหว่าง 30  
กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 

เหรียญทองแดง 
คณิตศาสตร
โอลิมปก 2015 

รางวัลนักศึกษา 

นายทัชชนก  คําพิทักษ์  
นั ก เรียน ช้ั น  ม .6 โร ง เรี ยน สา ธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งท่ี 56 ประจําปี พ .ศ. 2558 โดย
สามารถชนะการแข่งจากท่ัวโลกและ
คว้ารางวัลเหรียญทองแดง 

ติดทีมชาติไทยเขา
รวมการแขงขันเป
ตองชิงแชมปโลก 

นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
ช้ันปีที่  2 ได้ รับ เชิญ ให้ เข้ า ร่วมการ
คัดเลือกนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย เพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนธนาคาร
ดีเดนระดับประเทศ 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้แก่ นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิ
ชัย นางสาวพิชยา ปัญญาดี และนางสาวสิริยากร อมาตยคง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการทําโครงการส่งเสริม
สุ ข ภ าพ  ( International Federation of Medical Students' 
Associations Bootcamp 2015: IFMSA  
-Boot Camp 2015) จัดโดย 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ 
นานาชาติแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ
การแขงขัน

พัฒนาตํารบัยา 

รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโครงการ
สงเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฝายประถม) ไดรับโลรางวัลชนะเลิศโรงเรียนธนาคาร

ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2557 พรอมเงินรางวัล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 จากการแขงขันโรงเรียน

ธนาคารดีเดนระดับประเทศประจําป 2557 จัด

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

นายทัชชนก  คําพิทักษ นักเรียนช้ัน 

ม.6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวมแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวาง

ประเทศ ครั้ งที่  56 ประจําป   พ.ศ. 

2558 โดยสามารถชนะการแขงจาก

ท่ัวโลกและควารางวัลเหรียญทองแดง

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร ไดแก นางสาวฉัตรกนิษฐ 

สราญฤทธิชัย นางสาวพิชยา ปญญาดี และนางสาวสิริยากร 

อมาตยคง ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการสง

เสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย

ในการทําโครงการสงเสริมสุขภาพ (International Federation 

of Medical Students’ Associations Bootcamp 2015 : 

IFMSA-Boot Camp 2015) 

จัดโดยสมาพันธนิสิตนักศึกษา

แพทยนานาชาติแหงประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ

เหรียญทองแดง

คณิตศาสตร์

โอลิมป�ก 2015

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนธนาคารดีเด่น

ระดับประเทศ

ติดทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขัน

เปตองชิงแชมปŠโลก
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รางวัลชนะเลิศการ
ประกวด SYS 

Student Design 
Contest 

รางวัลรองชนะเลิศ 
การประกวด 

M Design Award 

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดการ
ออกแบบบาน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ศ 

51 
คน 

รศ. 

424 
คน 

ผศ. 

713 
คน 

อ. 

850 
คน 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้แก่ นางสาวขนิษฐา ทวีแสง และนาย
นภสินธ์ุ เหล่าภักได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนําเสนอดีเด่นภาคบรรยาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยช่ือโครงงาน “การออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมของใบสะพานลําเลียงท่อนพันธ์ุในเคร่ืองปลูกอ้อยแบบโรย
ท่อน” จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ คร้ังที่ 21 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีโดยมี ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวัลชนะเลิศการ
แขงขันดานวิศวกรรม
เกษตรระดบัประเทศ 

นายศุภฤกษ   ฦๅแรง ได  รับรางวัล

ช น ะ เ ลิ ศ  แ ล ะ รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

พรอมโลประกาศเกียรติคุณจากการ

ประกวดออกแบบ SYS Student 

Design Contest 2014 “STEELABLE”    

สถาปตยกรรมโครงสรางเหล็ก ประเภท

นสิติ/นกัศกึษา ประจําปการศกึษา 2557 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ดวย

ผลงาน “The Observer” จัดโดยบริษัท 

เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 

นายธนพัทธ  พันธ  เลิศ นักศึกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชั้นปที่ 5 

ได รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

การออกแบบบาน ประเภท Modern 

Style จากโครงการ 3 Style 3 

Design 3 Home Chapter II จัดโดย

บริษัท SCG Experience เม่ือวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2557 

นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ควารางวัลรองชนะเลิศ การประกวด 

M Design Award ภายใตการ แขงขัน

แบบ Reality Showcase กับนกัศกึษา

อีก 9 ทีมทั่วประเทศ ในงานโมเดอรน

ฟอรมดีไซนคอนเทสต ครั้งที่ 16 

.

รางวัลชนะเลิศ

การประกวด SYS

Student Design Contest

รางวัลชนะเลิศ

การประกวด

การออกแบบบ้าน

รางวัลรองชนะเลิศ

การประกวด

M Design Award

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันด้านวิศวกรรมเกษตร

ระดับประเทศ
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รางวัลนําเสนอโปสเตอร
ดีเดน “Outstanding 
Poster presentation 

Award”  นายสมชายบุตรนันท์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาทรัพยากรท่ีดินและ
ส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ได้ รับ
รางวั ลยอด เย่ี ยม  (the Poster Prize) 
ใน ก า ร นํ า เส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย แ บ บ   
โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 
5th International Symposium on 
Soil Organic Matter ณ  มหาวิทยาลัย 
Georg-August-UniversitätGöttingen
เมือง Göttingen ประเทศเยอรมน ี 
โดยมี ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ   
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวัลยอดเยี่ยม 
the Poster Prize Excellent Poster 

Presentation 

Mr.NaksayfongKhounnavongsa  
นักศึกษาต่างชาติจากประเทศลาว ระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ คณะ
เกษตรศาสต ร์ฺ ได้ รับรางวัลนํ าเสนอ
โป ส เตอ ร์ ดี เยี่ ย ม  Excellent Poster 
Presentation จากการนําเสนอผลงาน 
เรื่ อ ง  Ecotoxicology of Copper on 
Freshwater Biota under Field 
Water of Mekong River in Lao PDR 
ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและชนบท; 
The 6th International Conference 
on Environmental and Rural 
Development ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  6-8 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย Bohol 
Island State University, เ มื อ งฺ
Tagbilaran City, Bohol ป ร ะ เ ท ศ
ฟิลิปปินส์โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย 
อวิาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รศ.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ช่อง
ปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และเป็น
อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัล
นําเสนอโปสเตอร์ดีเด่น “Outstanding 
Poster presentation Award” ในงาน
ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร ร ะ ดั บ น าน าช า ติ 
“International Conference on 
Research for Social Devotion In 
Commemoration 50th Aniversary of 
KhonKaen University, Thailand” 
ระหว่างวันท่ี 22-23 มกราคม 2558 โดย
มี ผศ.ทพญ .ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รางวัลนําเสนอโปสเตอร
ดีเดน “Outstanding 
Poster presentation 

Award”  นายสมชายบุตรนันท์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาทรัพยากรท่ีดินและ
ส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ได้ รับ
รางวั ลยอด เย่ี ยม  (the Poster Prize) 
ใน ก า ร นํ า เส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย แ บ บ   
โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 
5th International Symposium on 
Soil Organic Matter ณ  มหาวิทยาลัย 
Georg-August-UniversitätGöttingen
เมือง Göttingen ประเทศเยอรมน ี 
โดยมี ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ   
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวัลยอดเยี่ยม 
the Poster Prize Excellent Poster 

Presentation 

Mr.NaksayfongKhounnavongsa  
นักศึกษาต่างชาติจากประเทศลาว ระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ คณะ
เกษตรศาสต ร์ฺ ได้ รับรางวัลนํ าเสนอ
โป ส เตอ ร์ ดี เยี่ ย ม  Excellent Poster 
Presentation จากการนําเสนอผลงาน 
เรื่ อ ง  Ecotoxicology of Copper on 
Freshwater Biota under Field 
Water of Mekong River in Lao PDR 
ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและชนบท; 
The 6th International Conference 
on Environmental and Rural 
Development ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  6-8 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย Bohol 
Island State University, เ มื อ งฺ
Tagbilaran City, Bohol ป ร ะ เ ท ศ
ฟิลิปปินส์โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย 
อวิาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รศ.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ช่อง
ปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และเป็น
อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
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ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร 

ชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร และ

เปนอาจารยภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดรบัรางวลันาํเสนอโปสเตอรดเีดน 

“Outstanding Poster presentation 

Award” ในงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ “International Conference 

on Research for Social Devotion In 

Commemoration 50th Aniversary 

of KhonKaen University, Thailand” 

ระหวางวันที่ 22-23 มกราคม 2558 โดยมี 

ผศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปติพัฒน เปนอาจารย

ที่ปรึกษางานวิจัย

Mr.Naksayfong Khounnavongsa 

นักศึกษาตางชาติจากประเทศลาว 

ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ 

คณะเกษตรศาสตรฺ ไดรับรางวัลนํา

เสนอโปสเตอรดีเยี่ยม Excellent 

Poster Presentation จากการนํา

เสนอผลงาน เรื่อง Ecotoxicology of 

Copper on Freshwater Biota 

under Field Water of Mekong 

River in Lao PDR ในการประชุม

นานาชาติเก่ียวกับการพัฒนาส่ิงแวดลอม

และชนบท;The 6th International 

Conference on Environmental and 

Rural Development ระหวางวันที่ 

6-8 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย 

Bohol Island State University, เมอืงฺ 

Tagbilaran City, Bohol ประเทศ

ฟลิปปนส โดยมี  ผศ .ดร .ชุ ลีมาศ 

บุญไทย อิวาย เปนอาจารยที่ปรึกษา

นายสมชาย บุตรนันท นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและ

สิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร ไดรับ

รางวัลยอดเยี่ยม (the Poster Prize) 

ในการนําเสนอผลการวิจัยแบบโปสเตอร 

ในการประชุมวิชาการ The 5th International 

Symposium on Soil Organic Matter 

ณ มหาวิทยาลัย Georg-August-Univer-

sitätGöttingen เมอืง Göttingen ประเทศ

เยอรมนี โดยมี ศ.ดร.ปทมา วิตยากร แรมโบ 

เปนอาจารยที่ปรึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม

the Poster Prize

Excellent Poster

Presentation

รางวัลน�าเสนอโปสเตอร์ดีเด่น

“Outstanding Poster 

presentation Award”
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นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา              

ชั้นปที่ 3 ไดแก นางสาวผกามาศ เพชรกระโทก 

นางสาวเจนจิรา อาสนานิ และนายวิชัย สายทอง

ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ จากการประกวด

การประกวดสือ่ปองกนัการทจุรติ ใน “พธิมีอบรางวลั

ชอสะอาด ป 2558” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 

ณ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ภายใตแนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศ

ทั้งราษฎรรัฐ”

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รางวัลชนะเลศิการแขงขัน 
"ทักษะทางดาน

การเกษตรของนักศกึษา 
ระดับอาเซียน" 

ระดับ
การศึกษา 
อาจารย 

ป.เอก 

1,394 
คน 

ป.โท 

558 
คน 

ป.ตรี 

85 
คน 

ต่ํากวาป.ตรี 

1 
คน 

นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ เก ษ ต รศ า ส ต ร์  ไ ด้ แ ก่   
น ายมห าราช  ม าตรา  น างสาวฤทั ยพ ร 
ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว ได้รับ 
3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางด้านสัตว
ศาสตร์ เช่น การทําวัคซีน การตอนสุกร การ
ตัดสินแพะ การตอบปัญหาทางการเกษตร 
และการคํานวณสูตรอาหารสัตว์ เป็นต้น ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน รูปแบบ
การแข่งขันใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดย
ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี
หนึ่งการแข่งขันตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ีหนึ่งการคํานวณสูตร
อาหารสัตว์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
สองทักษะการทําวัคซีนสัตว์ปีก 

นางสาวพัณณิตา สะอ้ิงทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ช้ันปี 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงประเภทนักจัด
รายการวิทยุ ระดับอุดมศึกษา ในพิธีมอบรางวัลโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: 
ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ปีที่  13 จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

รางวัลชนะเลิศ 
ผูประกาศขาวโทรทัศน

ระดับอุดมศึกษา 
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รางวัลชนะเลิศอันดับท่ีหนึ่งการคํานวณสูตร
อาหารสัตว์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
สองทักษะการทําวัคซีนสัตว์ปีก 

นางสาวพัณณิตา สะอ้ิงทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ช้ันปี 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทนักจัด
รายการวิทยุ ระดับอุดมศึกษา ในพิธีมอบรางวัลโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: 
ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ปีที่  13 จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

รางวัลชนะเลิศ 
ผูประกาศขาวโทรทัศน

ระดับอุดมศึกษา 

นกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร  ไดแก นายมหาราช 

มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาว

กมลมาศ ดาแกว ไดรบั 3 รางวลั จากการแขงขนั

ทักษะทางดานสัตวศาสตร เชน การทําวัคซีน 

การตอนสุกร การตัดสินแพะ การตอบปญหา

ทางการเกษตร และการคํานวณสูตรอาหาร

สตัว เปนตน ของกลุมมหาวิทยาลัยในประเทศ

อาเซียน รูปแบบการแขงขันใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร โดยไดรับ 3 รางวัล ดังนี้ รางวัล

ชนะเลศิอนัดับท่ีหนึง่การแขงขนัตอบปญหาทาง

สัตวศาสตร รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการ

คํานวณสตูรอาหารสตัว และรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับที่สองทักษะการทําวัคซีนสัตวปก

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับหนึ่ง

การประกวดส×่อ

ป‡องกันการทุจริต
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นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาตํารับยา Compounding 
Event (CE) ระดับ Beginner และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ งในการ
แข่งขันให้คําแนะนําเร่ืองยากับผู้ป่วย Patient Counseling Event 
(PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 
61st International Pharmaceutical  
Students’ Federation World  
Congress ณ เมือง Hyderabud 
ประเทศอินเดีย ระหว่าง 30  
กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 

เหรียญทองแดง 
คณิตศาสตร
โอลิมปก 2015 

รางวัลนักศึกษา 

นายทัชชนก  คําพิทักษ์  
นั ก เรียน ช้ั น  ม .6 โร ง เรี ยน สา ธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งท่ี 56 ประจําปี พ .ศ. 2558 โดย
สามารถชนะการแข่งจากท่ัวโลกและ
คว้ารางวัลเหรียญทองแดง 

ติดทีมชาติไทยเขา
รวมการแขงขันเป
ตองชิงแชมปโลก 

นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
ช้ันปีที่  2 ได้ รับ เชิญ ให้ เข้ า ร่วมการ
คัดเลือกนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย เพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนธนาคาร
ดีเดนระดับประเทศ 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้แก่ นางสาวฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิ
ชัย นางสาวพิชยา ปัญญาดี และนางสาวสิริยากร อมาตยคง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการทําโครงการส่งเสริม
สุ ข ภ าพ  ( International Federation of Medical Students' 
Associations Bootcamp 2015: IFMSA  
-Boot Camp 2015) จัดโดย 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ 
นานาชาติแห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ
การแขงขัน

พัฒนาตํารบัยา 

รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโครงการ
สงเสริมสุขภาพ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

“ทักษะทางด้านการเกษตร

ของนักศึกษา ระดับอาเ«ียน”

รางวัลชนะเลิศ

ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

ระดับอุดมศึกษา
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 
นายกฤตพล อิทธิธรรมกุลนายภานุวัตร ตาใจ และนาย
คุณาธิป เจริญคุณาธรได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
ปัญหาและนําเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และได้รับ
โล่รางวัลชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อที่ 24 
เมษายน 2558 

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รบัรางวัลชนะเลิศอันดับ
หน่ึงการแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในงาน GSPA 
OPEN HOUSE คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 

รางวัลชนะเลิศการ
แขงขันตอบปญหาดาน
รัฐประศาสนศาสตร 

รางวัลนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 
ตอบปญหา
เศรษฐศาสตร
ระดับประเทศ 

นายจักรพันธ์ นาทันรินักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นท่ี 10 ได้รับคัดเลือกจาก
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เป็นบุคคลท่ีสมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลท่ีมีผลงาน
ยอดเย่ียมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2558 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2558ณ กรมประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพฯ 

รางวัลโลประกาศ
เกียรติคุณ 

วันยาเสพติดโลก 

นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาเศรษฐศาสตร ไดแก 

นายกฤตพล อิทธิธรรมกุล นายภานุวัตร ตาใจ และ

นายคุณาธิป เจรญิคณุาธร ไดรบัรางวลัชนะเลศิการแขงขัน

ตอบปญหา และนําเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร 

และไดรบัโลรางวัลชนะเลศิ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ

อันดับหนึ่ง การแขงขันตอบปญหาดานรัฐประศาสนศาสตร ในงาน 

GSPA OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพฯ

นายจักรพันธ นาทันริ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น รุ นที่ 10 ไดรับคัดเลือก

จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ใหเปนบุคคลที่สมควรไดรับโลเชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีผลงาน

ยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ 

กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ

ตอบป˜ญหา

เศรษ°ศาสตร์

ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบป˜ญหา

ด้านรั°ประศาสนศาสตร์

รางวัลโล่ประกาศ

เกียรติคุณ

วันยาเสพติดโลก
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รางวัล Intel 
ISEF 2015 

วิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ระดบัปรญิญาเอก 
(คํานวณรอยละตอผูสําเร็จการศึกษา 235 คน) 

 ระดับชาติ 111  เรื่อง  (47.23%)
 ระดับนานาชาติ 392 เรื่อง  (166.81%)

ระดบัปรญิญาโท 
 (คํานวณรอยละตอผูสําเร็จการศึกษา 2,089  คน) 

 ระดับชาติ 1,372  เรื่อง (65.68%)
 ระดับนานาชาติ 430  เรื่อง  (20.58%)

84.58

86.67 86.44

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

2554 2555 2556

รอยละ

รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต

นักเรียนโรงเรียนสาธิต
ม.ขอนแก่น สอบO-NET

ได้คะแนนเต็ม

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ไดรับใบประกาศเกียรติบัตร จากการสอบ

ประเมินวัดผล O-net ไดคะแนนเต็ม 100 

คะแนน มอบโดยนายกําธร ถาวรสถิตย 

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ซึ่งนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สอบไดคะแนนเต็ม 12 คน แบงเปนวิชา

คณิตศาสตร 10 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 

2 คน

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝาย

มธัยมศกึษา(มอดินแดง) ไดแก นายวส ุ ชวนะสุพชิญ 

นางสาววณชิา โคตรวงศษา นางสาวณัชมกุดา ไพบลูย 

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย เพ่ือเขารวม

การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขา 

PLANT SCIENCES ในงาน Intel International 

Science and Engineering Fair 2015 (Intel 

ISEF 2015) ระหวางวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2558 

ณ เมือง Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง 

“ผลของสารสกัดหยาบจากหญาคาที่มีตออัตรา

การรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ย

กระโดดสีนํ้าตาลและผลกระทบตอแมลงตัวหํ้าไข

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล” โดยมีอาจารยประเทืองสุข 

มณีลํ้า เปนอาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดรับรางวัล ดังนี้

  1. Third Award สาขา PLANT SCIENCES 

ในการประกาศรางวัล Intel ISEF 2015 Grand 

Awards Ceremony

 2. Third Award from Monsanto Company 

ในการประกาศผลรางวัลพิเศษ Intel ISEF 2015 

Special Awards Ceremony

รางวัล Intel

ISEF 2015
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กิจกรรมนักศึกษา

นองใหม ม. ขอนแกน ขอพรพอเมืองขอนแกน 
           เป็นกิจกรรมที่สําคัญและได้ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพ่ือ
เตรียมนักศึกษาใหม่ สู่ร้ัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติ
จาก นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้
เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่
นักศึกษาใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52 ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่ม
ศึกษาเล่าเรียน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมนักศึกษาใหม่ 
สู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนรู้อย่างมีความสุข ประจําปีการศึกษา 
2558 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ เชิงบวกแก่สาธารณชน  จบ
การศึกษาไปเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมการจัด
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมไทย 12 
ประการ การป้องกันยาเสพติด  การสวมหมวกนิรภัย 
สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น สักการะศาลเจ้าพ่อ
มอดินแดง และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยสโมสร
นักศึกษาคณะต่างๆ  

ประเพณีพานองใหมสักการะพระธาตุพนม 
เป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์พระธาตุพนม  
อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่ีสําคัญเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม  3 ประการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี ปัญญา คือ ความฉลาดที่
เกิดจากการเรียนรู้ และ จริยา คือ ความประพฤติดีจัดโดยองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน.มข.) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจาก 26 คณะ และ
น้องใหม่กว่า 700 คน เดินทางสักการะพระธาตุพนม ระหว่างวันท่ี 21-22 
กุมภาพันธ์ 2558 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 
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กิจกรรมนักศึกษา

นองใหม ม. ขอนแกน ขอพรพอเมืองขอนแกน 
           เป็นกิจกรรมที่สําคัญและได้ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพ่ือ
เตรียมนักศึกษาใหม่ สู่ร้ัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติ
จาก นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้
เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่
นักศึกษาใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อท่ี 52 ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่ม
ศึกษาเล่าเรียน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมนักศึกษาใหม่ 
สู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนรู้อย่างมีความสุข ประจําปีการศึกษา 
2558 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ เชิงบวกแก่สาธารณชน  จบ
การศึกษาไปเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมการจัด
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมไทย 12 
ประการ การป้องกันยาเสพติด  การสวมหมวกนิรภัย 
สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น สักการะศาลเจ้าพ่อ
มอดินแดง และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยสโมสร
นักศึกษาคณะต่างๆ  

ประเพณีพานองใหมสักการะพระธาตุพนม 
เป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์พระธาตุพนม  
อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่ีสําคัญเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม  3 ประการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี ปัญญา คือ ความฉลาดที่
เกิดจากการเรียนรู้ และ จริยา คือ ความประพฤติดีจัดโดยองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน.มข.) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจาก 26 คณะ และ
น้องใหม่กว่า 700 คน เดินทางสักการะพระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 21-22 
กุมภาพันธ์ 2558 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 

 

 
 

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2558 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคม

วิท ย าศาสต ร์แห่ งป ระ เท ศ ไทย ในพ ระบ รม รา ชูป ถั ม ป์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  แ ล ะ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจําปี  2558 ณ  คณะวิทยาศาสตร์  ระห ว่างวัน ท่ี  17-
19  สิงหาคม  2558 โดยมีหั ว ข้อการจัดงานห ลักคือ  “จุด
ประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ
ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” มีหัวข้อการจัดงานย่อย 
คือ “ปีแห่งแสงสากล (International Year of Light) และปี
แห่งดินสากล (International Year of Soils)”  

มข.จัดคายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน ครั้งท่ี 12 
กองกิจการนักศึกษา จัดค่ายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ คร้ังท่ี 12 
ปรับปรุงอาคารเรียนและสถานท่ี ระหว่างวันที่ 28-31  พฤษภาคม  2558 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน  จังหวัด
ขอนแก่น เน้นนักศึกษามีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในช่วงปิด
ภาคการศึกษา 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ถนนขาวเหนียว'58 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  โด ย  อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน.มข.) จัดตกแต่งขบวนสินไซ มข. ร่วม
ในงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ
ถนนข้าวเหนียว ประจําปี 2558 ของเทศบาลนครขอนแก่น  โดย
มีนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย ร่วมในขบวน สร้างความตื่นตา
ตื่นใจแก่ประชาชนและนกัท่องเท่ียว 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย องค การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (อน.มข.) จัดตกแตงขบวนสินไซ มข. 

รวมในงานสุดยอดสงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน

และถนนขาวเหนียว ประจําป 2558 ของเทศบาลนครขอนแกน  

โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย รวมในขบวน สรางความ

ตื่นตาตื่นใจแกประชาชนและนักทองเที่ยว

 กองกิจการนักศึกษา จัดคายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน 

ครั้งที่ 12 ปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่ ระหวางวันที่ 28-31  พฤษภาคม  

2558 โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน  

จังหวัดขอนแกน เนนนักศึกษามีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม

ในชวงปดภาคการศึกษา

 สปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิประจาํป 2558 กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ร วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และ คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร 

ระหวางวันที่ 17-19  สิงหาคม 2558 โดยมีหัวขอการจัดงานหลัก

คอื “จุดประกายความคิด พฒันาชวีติดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติ

ดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม” มีหัวขอการจัดงานยอย คือ 

“ปแหงแสงสากล (International Year of Light) และปแหง

ดินสากล (International Year of Soils)” 
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ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน ๔ ปขางหนา จะยังคงเดินหนาโดยการนําเอาปญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศมาเปนโจทยวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับทองถ่ินและประเทศอาทิ ปญหาทางดานความยากจน คุณภาพชีวิต ปญหาดาน
สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเปนตน โดยการวิจัยท่ีเปนรูปแบบบูรณาการสาขาวิชา ท้ังการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
research) และการวิจัยประยุกต (Applied research) มหาวิทยาลัยจะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศและนานาชาติเพ่ือสรางบรรยากาศของการวิจัยและขับเคลื่อนใหการวิจัยกาวไปสูระดับ
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน และมีการนําผลงานวิจัยไปตอยอดในทางอุตสาหกรรม และการสรางนวัตกรรมใหมท่ีสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะสงเสริมการวิจัยท่ีนําเอาศิลปวัฒนธรรมของภาค
อีสานมาผสมผสานกับงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนผลงานสรางสรรค สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑตนทางของเกษตรกร ซ่ึงจะเปนการนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศตอไป 

ดานการวิจัย การวิจัย
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สิทธิบัตร 
12 ผลงาน  
(3.21%)

อนุสิทธิบัตร 
48 ผลงาน  
(12.83%)

ลิขสิทธ์ิ 
311 ผลงาน  
(83.16%)

พันธุพืชใหม 
3 ผลงาน  
(0.80%)

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา ปงบประมาณ 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีโครงการวิจัยมากกวา 1,300+ โครงการ และมี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติและระดับชาติ มากกวา 
1,200+ โครงการ ผลงานวิจัยมีความโดดเดนดานตางๆ ดังนี้ 

การแพทย การสาธารณสุข และสุขภาพเขตรอน  
การเกษตรและระบบฟารมเขตรอน (สัตวศาสตร พืชศาสตร)  
ความหลากหลายทางชีวภาพลุมน้ําโขง 
ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
โดยมหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนและดําเนินการวิจัย 

ในลักษณะศูนยวิจัยเฉพาะทางรวมท้ังสิ้น 31 ศูนยวิจัย และกลุมวิจัย  
40 กลุม เพื่อพัฒนางานวิจัย 

ระดับชาติ 
444 ผลงาน  
(28.03%)

ระดับนานาชาติ 
1,140 ผลงาน  
(71.97%)

ผลงานการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ปงบประมาณ 2558

จํานวนผลงานวิจัยฯ  
1,584 ผลงาน จํานวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
จํานวน374 ผลงาน 
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เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทุนวิจัยจาก
ภายใน

ทุนอ่ืนในประเทศ ทุนอื่นต่างประเทศ รวมทุนวิจัยจาก
ภายนอก

265 328 593 277 2 279

92,436,230

46,508,180

138,944,410

197,982,442

10,131,586

208,114,028

หน่วย : บาท
จํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุนและงบประมาณอุดหนุนท่ีไดรับ ปงบประมาณ 2558

จํานวนโครงการ จํานวนเงินทุน

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จํานวน 279 โครงการ
 งบประมาณ 208.1440 ล้านบาท

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
 จํานวน 593 โครงการ 
 งบประมาณ 138.9444 ล้านบาท

 

 
 

 
 
สิทธิบัตร 
12 ผลงาน  
(3.21%)

อนุสิทธิบัตร 
48 ผลงาน  
(12.83%)

ลิขสิทธ์ิ 
311 ผลงาน  
(83.16%)

พันธุพืชใหม 
3 ผลงาน  
(0.80%)

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา ปงบประมาณ 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีโครงการวิจัยมากกวา 1,300+ โครงการ และมี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติและระดับชาติ มากกวา 
1,200+ โครงการ ผลงานวิจัยมีความโดดเดนดานตางๆ ดังนี้ 

การแพทย การสาธารณสุข และสุขภาพเขตรอน  
การเกษตรและระบบฟารมเขตรอน (สัตวศาสตร พืชศาสตร)  
ความหลากหลายทางชีวภาพลุมน้ําโขง 
ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการทองเท่ียวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
โดยมหาวิทยาลัยมีหนวยงานสนับสนุนและดําเนินการวิจัย 

ในลักษณะศูนยวิจัยเฉพาะทางรวมท้ังสิ้น 31 ศูนยวิจัย และกลุมวิจัย  
40 กลุม เพื่อพัฒนางานวิจัย 

ระดับชาติ 
444 ผลงาน  
(28.03%)

ระดับนานาชาติ 
1,140 ผลงาน  
(71.97%)

ผลงานการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ปงบประมาณ 2558

จํานวนผลงานวิจัยฯ  
1,584 ผลงาน จํานวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
จํานวน374 ผลงาน 
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จํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุนและงบประมาณอุดหนุนท่ีไดรับ ปงบประมาณ 2558

จํานวนโครงการ จํานวนเงินทุน

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จํานวน 279 โครงการ
 งบประมาณ 208.1440 ล้านบาท
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 จํานวน 593 โครงการ 
 งบประมาณ 138.9444 ล้านบาท
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รางวัลนักปรับปรุง
พันธุพืชดีเดน
ประจําป 2558 

รางวัลนักวิจัย 

ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกล้ียง อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล 

“International Recognition Award 
for Occupational Toxicologist”       
ในโครงการ 2015 Global Senior 
Scholar Exchange Award, USA       

จาก Society of Toxicology (SOT) 
สหรัฐอเมริกา ณ เมืองซานดิเอโก้        

รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2558 และเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อม
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการนานาชาติ SOT’s 54th Annual 
Meeting ณ The San Diego 

Convention Center ระหว่างวันท่ี  
22-26 มีนาคม 2558 

รางวัล 
Occupational 
Toxicologist  
ระดับนานาชาติ ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทยอิวาย อาจารย์

สาขาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดล้อม  
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนําเสนอ
บทความวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ 
Award of Excellent Paper ในการ
ประชุมนานาชาติเก่ียวกับการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและชนบท The 6th 
International Conference on 

Environmental and Rural 
Development จัดโดยองค์การนานาชาติ 

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและชนบท 
(International Society of 
Environmental and Rural 

Development) ระหว่างวันท่ี 6-8 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย  

Bohol Island State University,  
เมืองฺTagbilaran City, Bohol  

ประเทศฟิลิปปินส์

รางวัลนําเสนอและ
บทความวิจัยดีเยี่ยม
ระดับนานาชาติ 

รศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์
เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน  
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล  
“นักปรับปรุงพันธ์ุพืชดีเด่น” 

ประจําปี 2558 จากสมาคมปรับปรุง
พันธ์ุและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ใน
การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ
เร่ือง "ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทยจะไป
ทางไหน" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้
นกรุงเทพมหานคร วันท่ี 23-24 

กรกฎาคม 2558 
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Global Senior Scholar Exchange 

Award, USA จาก Society of 

Toxicology (SOT) สหรัฐอเมริกา 

ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย 

เม่ือวันที่  22 มีนาคม 2558 และ

เขารวมประชุมวิชาการพรอมการนํา

เสนอผลงาน วิจั ย ในการประชุ ม

วิชาการนานาชาติ  SOT’s 54th 

Annual Meeting ณ The San Diego 

Convention Center ระหวางวันท่ี 

22-26 มีนาคม 2558

ผศ.ดร.ชุลมีาศ บญุไทยอิวาย อาจารย

สาขาทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดลอม

คณะเกษตรศาสตร   ได รับรางวัล

นําเสนอบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับ

นานาชาติ Award of Excellent 

Paper ในการประชุมนานาชาติเกี่ยว

กับการพัฒนาส่ิงแวดลอมและชนบท 

The 6th International Conference 

on Environmental and Rural 

Development จัดโดยองค การ

นานาชาติ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

และชนบท (International Society 

of Environmental and Rural 

Development )  ระหว  างวันที่

6-8 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย

Bohol Island State University,

เ มืองฺTagbilaran City, Bohol

ประเทศฟลิปปนส

รศ.ดร.สชุลีา  เตชะวงคเสถยีร อาจารย

สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร 

ไดรบัรางวัล“นกัปรับปรุงพนัธุพืชดเีดน” 

ประจาํป 2558 จากสมาคมปรบัปรงุพนัธุ์

และขยายพันธุ พืชแหงประเทศไทย 

รวมกับกรมวิชาการเกษตร ในการ

จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 

“ยทุธศาสตรพนัธุพชืไทยจะไปทางไหน” 

ณ โรงแรมมารวย การเดนกรุงเทพ

มหานคร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รางวัลนักปรับปรุง
พันธุพืชดีเดน
ประจําป 2558 

รางวัลนักวิจัย 

ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกล้ียง อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล 

“International Recognition Award 
for Occupational Toxicologist”       
ในโครงการ 2015 Global Senior 
Scholar Exchange Award, USA       

จาก Society of Toxicology (SOT) 
สหรัฐอเมริกา ณ เมืองซานดิเอโก้        

รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2558 และเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อม
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการนานาชาติ SOT’s 54th Annual 
Meeting ณ The San Diego 

Convention Center ระหว่างวันท่ี  
22-26 มีนาคม 2558 

รางวัล 
Occupational 
Toxicologist  
ระดับนานาชาติ ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทยอิวาย อาจารย์

สาขาทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดล้อม  
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนําเสนอ
บทความวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ 
Award of Excellent Paper ในการ
ประชุมนานาชาติเก่ียวกับการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและชนบท The 6th 
International Conference on 

Environmental and Rural 
Development จัดโดยองค์การนานาชาติ 

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและชนบท 
(International Society of 
Environmental and Rural 

Development) ระหว่างวันท่ี 6-8 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย  

Bohol Island State University,  
เมืองฺTagbilaran City, Bohol  

ประเทศฟิลิปปินส์

รางวัลนําเสนอและ
บทความวิจัยดีเยี่ยม
ระดับนานาชาติ 

รศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์
เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน  
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล  
“นักปรับปรุงพันธ์ุพืชดีเด่น” 

ประจําปี 2558 จากสมาคมปรับปรุง
พันธ์ุและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ใน
การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ
เร่ือง "ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทยจะไป
ทางไหน" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้
นกรุงเทพมหานคร วันท่ี 23-24 

กรกฎาคม 2558 

รางวัล Occupational 

Toxicologist

ระดับนานาชาติ

รางวัลน�าเสนอ

และบทความวิจัยดีเยี่ยม

ระดับนานาชาติ

รางวัลนักปรับปรุง

พันธุ์พ×ชดีเด่น

ประจ�าปี 2558
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จากการแสดงผลงานวิ จั ย ในงาน  2015 
Taipei International Invention Show 
&Technomartเมื่อ วัน ท่ี  1-3 ตุลาคม  2558 ที่ ไทเป
เ วิ ล ด์ เท ร ด เ ซ็ น เต อ ร์  (TWTC) Exhibition Hall 
ประเทศไต้หวันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ 4 รางวัล
วิจัยระดับนานาชาติ จาก 3 ผลงาน ได้แก่ 

รางวัล Bronze Medal Award 
แ ค ป ซู ล ดิ ล ลี เนี ย  ป้ อ ง กั น โ ร ค อั ล ไ ซ

เ ม อ ร์  ( Dilleniacapsule against Alzheimer’s 
disease โดยศ .อรุณรัตน์ ฉวีราช ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวฑิฆัมพร ธูปเทียน
รัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัย   

ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลลูไลท์ (Anticellulite 
lotion) โดย รศ .วัชรี คุณกิตติสาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ดร.นิรัชกร ทองน้อย และ นางจารุณีหงษ์
ไทย ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ 

รางวัล Special Prize Leading 
Innovation Award และ 

รางวัล Honorable Mention 

เซ รั่ ม ล ด ร้ิ ว รอ ย เหี่ ย ว ย่ น  (Skin Control Serum 
No.1) โดย รศ .วัชรี คุณกิตติ  ได้ รับรางวัล Special 
Prize Leading Innovation Award ซ่ึ ง เป็ น ร าง วั ล
จ า ก  International Intellectual Property 
Network Forum  

รางวัลทุน ศาสตราภิชาน 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต 

จํากัด 

รางวัลผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ 

สัดสวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคฯ 

ระดับชาติ : ระดับนานาชาติ  

28.03 % : 71.97 % 

ผลงานบทความตีพิมพใน
วารสาร (Journal)   

ระดับชาติ : ระดับนานาชาติ 

20.40 % : 79.60 % 

ผลงานบทความทางวิชาการ
ที่นําเสนอในที่ประชมุวิชากา

(Proceeding) 
ระดับชาติ : ระดับนานาชาติ 

62.07 % : 37.93 % 

ศ .ดร .ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
โครงสร้างมูลฐานอย่างย่ังยืน และเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทุนศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี 
ซิเมนต์ จํากัด จากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด เมื่อวันท่ี14 
สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นเกียรติและยกย่อง ในความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และผลงานทางด้านวิชาการ ซ่ึงผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวข้องกับ
ซีเมนต์และคอนกรีตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       

รางวัลทุน ศาสตราภิชาน
บริษัท เอส«ีจี «ิเมนต์ จ�ากัด

จากการแสดงผลงานวิจัยในงาน 2015 Taipei 

International Invention Show &Technomart 

เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ที่ไทเปเวิลดเทรด

เซ็นเตอร (TWTC) Exhibition Hall ประเทศไตหวัน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับ 4 รางวัลวิจัยระดับ

นานาชาติ จาก 3 ผลงาน ไดแก

รางวัลผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ

แคปซลูดลิลเีนยี ปองกนัโรคอัลไซเมอร (Dilleniacapsule 

against Alzheimer’s disease โดย ศ.อรุณรัตน 

ฉวีราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร และ

นางสาวฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน ผูชวยนักวิจัย  

ผลิตภัณฑนวดสลายเซลลูไลท (Anticellulite lotion) 

โดย รศ.วัชรี คุณกิตติสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ดร.นิรัชกร ทองนอย และ นางจารุณีหงษไทย ศิษยเกา

ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร

รางวัล Special Prize Leading
Innovation Award 

และรางวัล Honorable Mention

เซรัม่ลดริว้รอยเหีย่วยน (Skin Control Serum No.1) 

โดย รศ.วัชร ีคุณกติต ิไดรบัรางวลั Special Prize Leading 

Innovation Award ซึง่เปนรางวัลจาก International 

Intellectual Property Network Forum
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ชุดทดสอบสําเร็จรูป วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจ๊ีด 
KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit หรือเรียกโดยย่อว่า 
KAN คือ ชุดทดสอบสําเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิ
ตัวจ๊ีดในคนเป็นงานวิจัยของ ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลี
วงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็น
ชุดแรกของโลก ข้อ ดีของชุดทดสอบ  KAN คื อ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน หรือ
คลินิกเอกชนสามารถทดสอบได้เอง สะดวก รวดเร็ว 
ลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น ผลการ
ทดสอบมีความไวและความจําเพาะสูง สามารถ
วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว นําผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในขั้นตอนต่อไป ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่
เกิดจากโรคพยาธิตัวจ๊ีด ผลการตรวจเช่ือถือได้ เมื่อ
ประกอบกับอาการทางคลินิกสามารถวินิจฉัยโรค
พยาธิตัวจ๊ีดได้แม่นยํา รีคอมไบแนนท์แอนติเจน
สามารถผลิตได้อย่างไม่จํากัด สามารถขายได้ท่ัวโลก 

การวิจัยนวัตกรรม
การพัฒนารังไหมใช
เปนเกราะกันกระสุน 

การวิจัยนวัตกรรมการพัฒนารังไหมใช้
เป็นเกราะกันกระสุนเป็นงานวิจัยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ตํารวจ ทหาร รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีได้รับอันตรายจํานวนมาก ดังนั้น ผศ.ดร.
พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงร่วมกับอาจารย์สุธา 
ลอยเดือนฉาย และกลุ่มหัตถกรรมผ้าของฝากภูเวียง 
จังหวัดของแก่น พัฒนารังไหมให้เป็นเส้ือเกราะกัน
กระสุน โดยมีจุดเด่นคือเส้ือเกราะรังไหมกันกระสุนมี
ความ ยืดห ยุ่นป้ องกันการยิงซํ้ า ต้ านทานแรง
กระแทก น้ําหนักเบา ราคาถูกกว่าเกราะกันกระสุน
ท่ัวไปกว่า 2.5 เท่า 

KAN-Gnathostomiasis
ICT-Kit

การวิจัยนวัตกรรม
การพั²นารังไหม ใช้เปšน

เกราะกันกระสุน     ทั่วไปกวา 2.5 เทา

ความย
กระแทกการพั²นารังไหม ใช้เปšน
    ทั่วไปกวา 2.5 เทา

ชุดทดสอบสําเร็จรูป วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ด
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ชุดทดสอบสําเร็จรูป วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจ๊ีด 
KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit หรือเรียกโดยย่อว่า 
KAN คือ ชุดทดสอบสําเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิ
ตัวจ๊ีดในคนเป็นงานวิจัยของ ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลี
วงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็น
ชุดแรกของโลก ข้อ ดีของชุดทดสอบ  KAN คื อ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน หรือ
คลินิกเอกชนสามารถทดสอบได้เอง สะดวก รวดเร็ว 
ลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น ผลการ
ทดสอบมีความไวและความจําเพาะสูง สามารถ
วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว นําผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในขั้นตอนต่อไป ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่
เกิดจากโรคพยาธิตัวจ๊ีด ผลการตรวจเช่ือถือได้ เมื่อ
ประกอบกับอาการทางคลินิกสามารถวินิจฉัยโรค
พยาธิตัวจ๊ีดได้แม่นยํา รีคอมไบแนนท์แอนติเจน
สามารถผลิตได้อย่างไม่จํากัด สามารถขายได้ท่ัวโลก 

การวิจัยนวัตกรรม
การพัฒนารังไหมใช
เปนเกราะกันกระสุน 

การวิจัยนวัตกรรมการพัฒนารังไหมใช้
เป็นเกราะกันกระสุนเป็นงานวิจัยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ตํารวจ ทหาร รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีได้รับอันตรายจํานวนมาก ดังนั้น ผศ.ดร.
พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงร่วมกับอาจารย์สุธา 
ลอยเดือนฉาย และกลุ่มหัตถกรรมผ้าของฝากภูเวียง 
จังหวัดของแก่น พัฒนารังไหมให้เป็นเส้ือเกราะกัน
กระสุน โดยมีจุดเด่นคือเส้ือเกราะรังไหมกันกระสุนมี
ความ ยืดห ยุ่นป้ องกันการยิงซํ้ า ต้ านทานแรง
กระแทก น้ําหนักเบา ราคาถูกกว่าเกราะกันกระสุน
ท่ัวไปกว่า 2.5 เท่า 

 

 
 
 

 
 
 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ ประจําปี 2558 จากมูลนิ ธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมป์ โดย
ผลงานวิจัยท่ีได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวข้องกับวัสดุสําหรับทําขั้วไฟฟ้าในแบตเตอร่ี ชนิดลิเทียมไอออน ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในแบตเตอร่ีกักเก็บพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก รถยนต์ไฮบริด รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังลมและแสงแดด 

นักวิทยาศาสตร 
รุนใหม 

 ประจําป 2558 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐเพื่อ

ผูสูงอายุและคนพิการ 

ผลงานวิจัยโดดเดน 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษ°์
เพ×่อผู้สูงอายุและคนพิการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดนิทรรศการ

ประเด็นงานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย สังคม

ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เพื่อการบริการ

วิชาการแกชุมชน และการวิจัยที่ใหความรูแก

คนทั่วไป ประกอบดวย ผลงานวิจัยดานการ

ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ

ดวยแนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อ

คนทั้งมวล , บานตนแบบ เพื่อสนับสนุนการ

ปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพสําหรับ

ผูสูงอายใุนชุมชนแบบบรูณาการ,การแสดงออก

ดวยการวาดภาพระบายสี และการรับรูสีสัน

ของภาพศิลปะ โดยใช ระดับเสียงสําหรับ

คนตาบอดสนิทตั้งแตกําเนิด ตะขอนวด และ

การผลิตเครื่องเรือนสําหรับผูสูงอายุ สําหรับ

กลุ มหัตถกรรมชุมชนบานโนนมวง   โดย

จัดแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 

2559 ” (Thailand Research Expo 2016)

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558

นักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่

ประจ�าปี 2558
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 สบูยางนา

เป็ น ส บู่ ส มุ น ไพ ร ท่ี มี
ส่วนประกอบของสารสกัดยางนา
และน้ํ ามันยางนา ที่มีฤทธ์ิต้าน
ออกซิเดชัน ลดกล่ินตัว สิวอักเสบ
จะยุ บ ตั วแห้ ง  และ เพิ่ ม ความ
กระจ่างใสของผิวหน้าและผิวกาย 
ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของ อ.ดร.สมพร 
เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.สุภาพร อรรถโกมลอาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  และรางวัลดี เด่นระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการประกวด
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2558 
(Cultural and Wisdom Talent ) เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2558 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ 
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงานว่า 
“ดัดตน ล้ันลา”และผลงานท่ีได้รับรางวัล
ดีเด่นระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่ือ
ผลงานว่า “กระปุกตัวหอม” 

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล
ดีเดนระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประกวดผลิตภัณฑเชิง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ไหมอีรี่ ผลงานของกลุ่มวิจัยการเพาะเล้ียงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าฯ คณะเกษตรศาสตร์ ได้นํา
ดักแด้และตัวหนอนไหมไปแสดงนิทรรศการโชว์สาธิต
ปรุงอาหารหลายเมนู และได้รับความสนใจอย่างมาก 
ในการประชุม “The Zurich of University 
Applied Sciences (ZHAW) Waedenswil” ณ 
สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ นับว่าการนําแมลงกินได้
ไปบริโภคเป็นอาหารในยุโรปกําลังได้รับความนิยม 
และเป็นโอกาสเปิดตลาดแมลงกินได้ของประเทศไทย
ไปยังยุโรปและอเมริกาได้อย่างดียิ่ง 

ผลงานวิจัยโดดเดน 

ไหมอีรี่ 
แคปซูลดิลลีเนียตานอัลไซเมอร 
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผล 
งานวิจัยกลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์
และพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์โดย ศ.ดร.อรุณรัตน์ 
ฉวีราช เป็นหัวหน้าโครงการ 

ไมโครอิมัลชันสําหรับกระชับสัดสวน 
ศึกษาวิจัยโดย ดร.นภภัค ใจภักดี คณะเภสขัศาสตร์ และทีมวิจัย เป็นผลติภัณฑ์กระชับ
สัดส่วนทีอ่ยู่ในรูปแบบของไมโครอิมัลชัน สามารถนําสารสกัดคาเฟอีน สารสกัดถั่วเหลือง 
สารสกัดพริกและสารสําคัญอื่นๆ ซ่ึงมีฤทธ์ิช่วยลดและป้องกัน 
การสะสมไขมันใต้ชั้นผิวหนังให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ 
อย่างมีประสทิธิภาพ มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ด ี
มีความคงตัว มปีระสทิธิภาพช่วยลดกระชับสัดส่วน

ไหมอีรี่ ผลงานของกลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงและ

พัฒนาผลิตภัณฑไหมปาฯ คณะเกษตรศาสตร 

ไดนาํดกัแดและตวัหนอนไหมไปแสดงนทิรรศการ

โชวสาธิตปรุงอาหารหลายเมนู และไดรับความ

สนใจอยางมาก ในการประชุม “The Zurich 

of University Applied Sciences (ZHAW) 

Waedenswil” ณ สหพันธรัฐสวิตเซอรแลนด 

นับวาการนําแมลงกินไดไปบริโภคเปนอาหาร

ในยุโรปกําลังไดรับความนิยม และเปนโอกาส

เปดตลาดแมลงกินไดของประเทศไทยไปยังยุโรป

และอเมริกาไดอยางดียิ่ง

รางวัลชนะเลิศ

และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค

ตะวันออกเ©ียงเหน×อ

การประกวดผลิตภัณ±์

เชิงวั²นธรรมและภูมิป˜ญญา

อาจารย ดร.สุภาพร อรรถโกมล อาจารยคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ไดรบัรางวลัชนะเลศิ และ

รางวัลดีเดนระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากโครงการประกวดผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม

และภูมิปญญา 2558 (Cultural and Wisdom 

Talent )  เมื่อ วันที่  9 กันยายน 2558 

ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ ผลงานที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ช่ือผลงานวา “ดัดตน ลั้นลา”

และผลงานที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อผลงานวา “กระปุก

ตัวหอม”

เปนสบูสมุนไพรที่มีสวนประกอบ

ของสารสกัดยางนาและนํ้ามัน

ยางนา ที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 

ลดกลิ่นตัว สิวอักเสบจะยุบตัว

แหงและเพิ่มความกระจางใสของ

ผิวหนาและผิวกาย ซึ่งเปนผลงาน

วิจัยของ อ.ดร.สมพร เกษแกว 

คณะวิทยาศาสตร

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ไหมอีรี่
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นํ้าลูกยอ 
ตาเซลลมะเร็ง 

เปปไทด 
จากรําขาว 
หอมมะลิ 

น้ํายาหยอดหูสุนัขจากนํ้ามัน
หอมระเหย ผลิตภัณฑ์สําหรับรักษา
โ ร ค หู ช้ั น น อ ก อั ก เส บ ใน สุ นั ข 
( Essential oils ear drop 
formulation for canine otitis 
externa) จ าก ก า ร รั ก ษ าด้ ว ย ย า
ปฏิชีวนะทําให้เกิดการดื้อยาได้ และมี
ราคาแพง จึงทําการวิจัยน้ํามันหอม
ระเหยสมุนไพรในการศึกษาฤทธ์ิการ
ต้ าน เช้ื อ  และนํ าม าผ ลิ ต เป็ น ย า
ทดแทนการใช้รักษาโรคหู ช้ันนอก
อักเสบในสุนัข มีคณะวิจัย ได้แก่ ผศ.
ดร.จรีรัตน์  เอ่ียมสะอาด คณะสัตว
แพทยศาสตร์ รศ .ดร .วัชรีคุณกิตติ 
ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ร่วมวิจัย 
สพญ.ธนพรอัศวพัฒนากูล คณะสัตว
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม 

นํ้ายาหยอดหู
สุนัขจากนํ้ามัน 
หอมระเหย 

น้ําลูกยอต้านเซลล์มะเร็ง วิจัยโดย ผศ.
ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งของนํ้าลูกยอและสารประกอบฟี
นอลิคสโคโปเลติน ท่ีพบในน้ํ าลูกยอ  ใน
เซลล์มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งลําไส้ใหญ่  เน่ืองจากผลการวิเคราะห์
หาปริมาณสาร Scopoletinในผลิตภัณฑ์น้ํา
ลูกยอท่ีมี จําหน่ายในท้องตลาด พบว่ามี
ปริมาณ Scopoletinแตกต่างกัน แต่พบว่า
สามารถยับย้ังการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจํานวน
ของเซลล์มะเร็งได้ท้ัง 4 ชนิด และมีความ
เป็นพิษน้อยต่อเซลล์ท่ีไม่ใช่เซลล์มะเร็ง จึง
น่าจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับยาต้านมะเร็งท่ี
น่ าสน ใจ  ซ่ึ งควรมี ก าร ศึกษ าฤท ธ์ิ ต้ าน
เซลล์มะเร็งร่วมกับยาต้านมะเร็งชนิดอื่นท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือประเมินความเหมาะสม
และความ เป็ น ไป ได้ ในการนํ าสาร น้ี ไป
ประยุกต์ ใช้ รักษา ผู้ป่ วยมะเร็ งได้อ ย่าง
เหมาะสมในอนาคต

เปปไทด์จากรําข้าวหอมมะลิลดความดัน
เลือดและต้านออกซิเดชันและชะลอการ
เส่ือมสภาพของหลอดเลือดแดง เป็นผลดี
อย่างย่ิงกับคนสูงอายุเป็นผลงานวิจัยของ 
ร ศ . ยุ พ า  คู่ ค ง วิ ริ ย พั น ธ์ุ  แ ล ะ
คณะ ผลงานวิจัยนี้จะช่วยเพ่ิมมูลค่ารําข้าว
ท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสารเสริมสุขภาพ 
เพื่อป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูง
ต่อไป  งาน วิจัยนี้ ส่ งผลดีทางด้านการ
สาธารณสุข การเกษตร การอุตสาหกรรม 
และการพาณิชย์ของประเทศ ทําให้ข้าว
ไทยและกากรําข้าวไทยมีมูลค่าสูงขึ้น 
สามารถแข่งขันกับตลาดข้าวระดับโลก
และเพ่ิมช่ือเสียงให้กับข้าวหอมมะลิของ
ประเทศไทย  

การนําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ และทําให้เกิดรายได้เป็นเงินจํานวน 2,012,133.75 บาท ดังนี้ 

1.2 สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1 สัญญา/สัญญาถ่ายโอนวัสดุ (MTA)  

5 สัญญา ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี/ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 12,600 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายปี (Royalty fee) การนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่ีเกิดรายได้ จํานวน 1,634,533.75บาท 

ผลงานวิจัยโดดเดน 
1. การอนุญาตให้ใช้ผลงานทรัพยส์นิทางปัญญาและงานวิจัย ได้แก ่

1.1 Licensing จํานวน 10 สญัญา ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จํานวน 365,000 

น�้าลูกยอ
ต้านเ«ลล์มะเร็ง

นํา้ยาหยอดหสุูนขัจากนํา้มนัหอมระเหย 

ผลิตภัณฑสําหรับรักษาโรคหูชั้นนอก

อกัเสบในสนุขั (Essential oils ear drop 

formulation for canine otitis 

externa) จากการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ

ทําใหเกิดการดื้อยาได และมีราคาแพง 

จึงทําการวิจัยนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ในการศึกษาฤทธิ์การต านเช้ือ และ

นาํมาผลิตเปนยาทดแทนการใชรกัษาโรค

หชูัน้นอกอกัเสบในสนุขั มคีณะวจิยั ไดแก 

ผศ.ดร.จรีรัตน เอี่ยมสะอาด คณะสัตว

แพทยศาสตร  รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ 

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และผูรวมวจิยั สพญ.ธนพร อศัวพฒันากูล 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

นํ้ า ลู กยอต  าน เซลล  ม ะ เร็ ง  วิ จั ย โดย 

ผศ.ดร.ธนเศรษฐ เสนาวงศ ภาควิชาชีวเคมี 

คณะวิทยาศาสตร ทําการศึกษาวิจัยฤทธิ์

ตานเซลลมะเรง็ของนํา้ลกูยอและสารประกอบ

ฟนอลิคสโคโปเลตินที่พบในนํ้าลูกยอ ในเซลล

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานมและมะเร็ง

ลําไสใหญ  เนื่องจากผลการวิเคราะหหา

ปริมาณสาร Scopoletin ในผลิตภัณฑ

นํ้าลูกยอที่มีจําหนายในทองตลาด พบวามี

ปริมาณ Scopoletin แตกตางกัน แตพบวา

สามารถยับยั้งการเจริญแบงตัวเพ่ิมจํานวน

ของเซลลมะเร็งไดทั้ง 4 ชนิด และมีความ

เปนพิษนอยตอเซลลที่ ไม ใช  เซลลมะเร็ง 

จงึนาจะเปนอกีทางเลอืกสําหรับยาตานมะเร็ง

ที่นาสนใจ ซึ่งควรมีการศึกษาฤทธิ์ตานเซลล

มะเร็งรวมกับยาตานมะเร็งชนิดอื่นที่ใชอยู 

ในปจจุบัน เพื่อประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดในการนาํสารนีไ้ปประยกุต

ใชรักษาผู ปวยมะเร็งไดอยางเหมาะสมใน

อนาคต

เปปไทดจากรําขาวหอมมะลิ ลดความดัน

เลือดและตานออกซิเดชันและชะลอการ

เสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง เปนผลดี

อยางยิ่งกับคนสูงอายุเปนผลงานวิจัยของ 

รศ.ยุพา คูคงวิริยพันธุ และคณะ ผลงานวิจัยนี้

จะชวยเพ่ิมมูลคารําขาวที่เปนวัสดุเหลือใช

ใหเปนสารเสริมสุขภาพ เพื่อปองกันและรักษา

โรคความดันเลือดสูงตอไป งานวิจัยนี้สงผลดี

ทางดานการสาธารณสุข การเกษตร การ

อุตสาหกรรม และการพาณิชยของประเทศ 

ทําใหขาวไทยและกากรําขาวไทยมมีลูคาสงูข้ึน 

สามารถแข งขันกับตลาดข าวระดับโลก

และ เพิ่ ม ชื่ อ เ สี ย ง ให  กั บ ข  า วหอมมะลิ

ของประเทศไทย 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าลูกยอ 
ตาเซลลมะเร็ง 

เปปไทด 
จากรําขาว 
หอมมะลิ 

น้ํายาหยอดหูสุนัขจากนํ้ามัน
หอมระเหย ผลิตภัณฑ์สําหรับรักษา
โ ร ค หู ช้ั น น อ ก อั ก เส บ ใน สุ นั ข 
( Essential oils ear drop 
formulation for canine otitis 
externa) จ าก ก า ร รั ก ษ าด้ ว ย ย า
ปฏิชีวนะทําให้เกิดการดื้อยาได้ และมี
ราคาแพง จึงทําการวิจัยน้ํามันหอม
ระเหยสมุนไพรในการศึกษาฤทธ์ิการ
ต้ าน เช้ื อ  และนํ าม าผ ลิ ต เป็ น ย า
ทดแทนการใช้รักษาโรคหู ช้ันนอก
อักเสบในสุนัข มีคณะวิจัย ได้แก่ ผศ.
ดร.จรีรัตน์  เอ่ียมสะอาด คณะสัตว
แพทยศาสตร์ รศ .ดร .วัชรีคุณกิตติ 
ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ร่วมวิจัย 
สพญ.ธนพรอัศวพัฒนากูล คณะสัตว
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม 

นํ้ายาหยอดหู
สุนัขจากนํ้ามัน 
หอมระเหย 

น้ําลูกยอต้านเซลล์มะเร็ง วิจัยโดย ผศ.
ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้าน
เซลล์มะเร็งของนํ้าลูกยอและสารประกอบฟี
นอลิคสโคโปเลติน ท่ีพบในน้ํ าลูกยอ  ใน
เซลล์มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งลําไส้ใหญ่  เน่ืองจากผลการวิเคราะห์
หาปริมาณสาร Scopoletinในผลิตภัณฑ์น้ํา
ลูกยอท่ีมี จําหน่ายในท้องตลาด พบว่ามี
ปริมาณ Scopoletinแตกต่างกัน แต่พบว่า
สามารถยับย้ังการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจํานวน
ของเซลล์มะเร็งได้ท้ัง 4 ชนิด และมีความ
เป็นพิษน้อยต่อเซลล์ท่ีไม่ใช่เซลล์มะเร็ง จึง
น่าจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับยาต้านมะเร็งท่ี
น่ าสน ใจ  ซ่ึ งควรมี ก าร ศึกษ าฤท ธ์ิ ต้ าน
เซลล์มะเร็งร่วมกับยาต้านมะเร็งชนิดอื่นท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินความเหมาะสม
และความ เป็ น ไป ได้ ในการนํ าสาร น้ี ไป
ประยุกต์ ใช้ รักษา ผู้ป่ วยมะเร็ งได้อ ย่าง
เหมาะสมในอนาคต

เปปไทด์จากรําข้าวหอมมะลิลดความดัน
เลือดและต้านออกซิเดชันและชะลอการ
เส่ือมสภาพของหลอดเลือดแดง เป็นผลดี
อย่างย่ิงกับคนสูงอายุเป็นผลงานวิจัยของ 
ร ศ . ยุ พ า  คู่ ค ง วิ ริ ย พั น ธ์ุ  แ ล ะ
คณะ ผลงานวิจัยนี้จะช่วยเพ่ิมมูลค่ารําข้าว
ท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสารเสริมสุขภาพ 
เพื่อป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูง
ต่อไป  งาน วิจัยนี้ ส่ งผลดีทางด้านการ
สาธารณสุข การเกษตร การอุตสาหกรรม 
และการพาณิชย์ของประเทศ ทําให้ข้าว
ไทยและกากรําข้าวไทยมีมูลค่าสูงขึ้น 
สามารถแข่งขันกับตลาดข้าวระดับโลก
และเพ่ิมช่ือเสียงให้กับข้าวหอมมะลิของ
ประเทศไทย  

การนําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ และทําให้เกิดรายได้เป็นเงินจํานวน 2,012,133.75 บาท ดังน้ี 

1.2 สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1 สัญญา/สัญญาถ่ายโอนวัสดุ (MTA)  

5 สัญญา ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี/ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 12,600 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายปี (Royalty fee) การนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่ีเกิดรายได้ จํานวน 1,634,533.75บาท 

ผลงานวิจัยโดดเดน 
1. การอนุญาตให้ใช้ผลงานทรัพยส์นิทางปัญญาและงานวิจัย ได้แก ่

1.1 Licensing จํานวน 10 สญัญา ได้รับค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จํานวน 365,000 

1.1 Licensing จํานวน 10 สัญญา ไดรับคาเปดเผยเทคโนโลยี จํานวน 365,000 บาท

1.2 สัญญาถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1 สัญญา/สัญญาถายโอนวัสดุ (MTA) 5 สัญญา 

ไดรับคาเปดเผยเทคโนโลยี/คาถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 12,600 บาท

2. คาตอบแทนรายป (Royalty fee) การนําผลงานทรัพยสินทางปญญาและงานวิจัยไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย ที่เกิดรายได จํานวน 1,634,533.75 บาท

น�้ายาหยอดหูสุนัข

จากน�้ามันหอมระเหย

55
รายงานประจ�าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2
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ศู น ย์ ค วาม เป็ น เลิ ศม ะ เร็ งท่ อน้ํ า ดี  ; 
Cholangiocarcinoma Center of 
Excellence  (CASCA) โดยมี  รศ .ณรงค์ 
ขัน ตีแ ก้ว  เป็ นหั วหน้ าโครงการมี การ
ปฏิบัติงานโครงการฯ  แบ่งเป็น  4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายคัดกรองการ
เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง 2) การสร้างฐานข้อมูล
เพื่อติดตามกลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ําดี โดยทางโครงการได้พัฒนาโปรมแกรม
ที่มี ช่ือว่า CASCAP tool เพื่อติดตามการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 3) การคัดกรองเฝ้า
ระวังกลุ่มเส่ียงผ่านกิจกรรม “วาระอีสาน
ต้านภัยมะเร็งท่อน้ําดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อ
น้ําดีสัญจร”ที่ ดําเนินการมาแล้วมากกว่า 
26 คร้ัง ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
มีประชากรกลุ่มเส่ียงได้รับการขึ้นทะเบียน
แล้วกว่า 100,000 ราย ใน จํานวนนั้นมี 
750 คน สงสัยว่าเป็นมะเร็งและได้รับการ
รักษาอย่างเหมาะสม4) การอบรมแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรักษามะเร็ง
ท่อน้ําดี ด้วยการสนับสนุนจากคณะแพทย์
ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนยความเปน
เลิศมะเร็งทอน้ําดี 

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการ CASCAP 

มูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี 

ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ศูนย์ความเปšนเลิศ
มะเร็งท่อน�้าดี

ศูนยความเปนเลิศมะเร็งทอนํ้าดี ; 

Cholangiocarcinoma Center of 

Excellence  (CASCA) โดยมี รศ.ณรงค 

ขันตีแกว เปนหัวหนาโครงการมีการ

ปฏิบัติงานโครงการฯ แบงเปน 4 ดาน 

ไดแก 1) การสรางเครอืขายคดักรองการ

เฝาระวังกลุมเส่ียง 2) การสรางฐาน

ขอมูลเพื่อติดตามกลุมเสี่ยงและผูปวย

มะเรง็ทอนํา้ด ีโดยทางโครงการไดพฒันา

โปรมแกรมที่มีช่ือวา CASCAP tool 

เพื่อติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง 

3) การคัดกรองเฝาระวังกลุมเสี่ยงผาน

กิจกรรม “วาระอีสานตานภัยมะเร็งทอ

นํ้าดีกับมูลนิธิมะเร็งทอนํ้าดีสัญจร”

ที่ดําเนินการมาแลวมากกวา 26 ครั้ง 

ทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มปีระชากร

กลุ มเสี่ยงไดรับการขึ้นทะเบียนแลว

กวา 100,000 ราย ในจาํนวนน้ันม ี750 คน 

สงสัยวาเปนมะเร็งและไดรับการรักษา

อยางเหมาะสม 4) การอบรมแพทย

และบุคลากรทางการแพทยเพื่อรักษา

มะเร็งทอนํ้าดี ดวยการสนับสนุนจาก

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เวลา 30 ปี นี่เทียบได้กับครึ่งชีวิตคนหนึ่งคน แต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี

เมื่อ 30 ปีที่แล้วล่ะ สงสัยเหมือนกันไหมคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง 

และเป็นไปได้ไหมว่าอีก 30 ปีข้างหน้าจากนี้ โรคมะเร็งท่อน�้าดีจะกลาย

เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่ง เคยระบาดและเป็นโรคที่

น่ากลวั แต่ถ้าวันนัน้ท่ีมาถงึ กบักลายเป็นโรคท่ีเรารบัมือได้ ป้องกนัได้ และ

รกัษาได้สบายๆ ซึง่ก่อนจะย้อนไปดขู้อมูลเมือ่ 30 ปีทีแ่ล้ว เราต้องมารูจ้กั

เรื่องราวที่ยังไม่เป็นต�านานของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

กันก่อนค่ะ

พยาธิใบไม้ตับ หรือ Opisthorchis viverrini เรียกสั้นๆว่า Ov ตามชื่อตัว

แรกของจีนัส (genus) ด้านหน้า และสปีชีส์ด้านหลัง (species) ถูกค้น

พบมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 ครัง้แรกในชะมด (Felis viverrus) ตอนนัน้ไม่มี

ใครรูว่้าพยาธติวัเลก็ขนาดนีจ้ะเป็นสาเหตขุองโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีเ่รารูจ้กั

กันเป็นอย่างดใีนปัจจบัุน ต่อมำปี พ.ศ. 2458 พยำธใิบไม้ตบัถกูรำยงำน

ครั้งแรกในประเทศไทย โดย Prof. Leiper ที่ได้รับตัวอย่างพยาธิจาก  

Dr.Kerr ซึ่งได้ตัวอย่างมาจากนักโทษในจังหวัดเชียงใหม่ และปี 2470 

ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส ได้รายงานว่าพบพยาธิชนิดนี้จากการชันสูตรศพผู้

ป่วยท่ีเป็นคนร้อยเอด็ ต่อมาในปี 2509 ศ.นพ.ณฐั ภมรประวตั ิและ ศ.นพ.

วีกิจ วีรานุวัตติ์ ได้ศึกษาถึงโรคตับในประเทศไทย ก็พบพยาธิใบไม้ตับใน

ผูป่้วยทีส่งสยัว่าเป็นมะเรง็ตบั โดยในเวลาต่อมามีรายงานทางระบาดวทิยา

ถึงความสัมพันธ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีอีกมากมาย 

จากการค้นพบดงักล่าวในมนษุย์ จงึเกดิการตัง้สมมตฐิำนว่ำ พยำธิใบไม้

ตับน่ำจะเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดี และน�าไปสู่การทดสอบ

สมมติฐานนี้ในสัตว์ทดลอง โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกท่ีท�าการศึกษา 

คือ ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นสพ.วิทยา ธรรมวิทย์ ในปี พ.ศ. 2521 

โดยให้สารก่อมะเร็ง dimethylnitrosamine (ซึ่งเป็นสารที่อาจพบได้ใน

อาหารหมักดอง) ผสมในน�้าดื่ม ร่วมกับการป้อนตัวอ่อนระยะติดต่อของ

พยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ เมตาเซอร์คาเรีย ในหนูแฮมสเตอร์ชนิด Syrian 

Golden hamster ซึง่ผลการทดลองพิสูจน์ให้เหน็ชดัเจนว่าหนแูฮมสเตอร์

ทุกตัว เป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจากการงาน

วจิยัดงักล่าวได้น�ามาสู่งานวจิยัอีกมากมายทีอ่ธิบายความสมัพนัธ์ของการ

เกิดมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อน�าไปสู ่การป้องกันและรักษาในเวลาต่อมา

CASCAP | 10

ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณชิย์ เลขาธกิารมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดแีละนกัวจิยัเรือ่ง

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เรำรู้แค่ว่ำ พยำธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�ำ้มคีวำมสัมพันธ์กนั แต่ไม่รู้กลไกว่ำโรคพยำธใิบไม้ตับท�ำให้

เป็นมะเร็งท่อน�้ำดีได้อย่ำงไร อะไรอยู่ตรงกลางที่เชื่อมต่อระหว่างโรคทั้ง

สองนี้ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2533 Dr. Hibbs ได้ค้นพบสารตัวกลางใน

กระบวนการอักเสบที่ชื่อว่า ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide, NO) ซึ่งท�า

ให้จิ๊กซอว์ที่หายไปได้รับการต่อเติม ประกอบกับการช่วงเวลานั้น มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางเคมีวิเคราะห์และชีววิทยาโมเลกุลมากขึ้น จึง

เป็นการเปิดศักราชงานวิจยัท่ีอธบิายความสมัพันธ์ต่างๆเหล่านีใ้นเวลาต่อ

มาว่า จนตอนนี้เราได้องค์ความรู้ที่ส�าคัญ คือ “กำรติดพยำธิใบไม้ตับนั้น

ท�าให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังเป็นเวลานานในท่อน�้าดี ร่างกายจะตอบ

สนองต่อการติดพยาธิโดยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวปล่อยสารตัวกลางหลาย

ชนิดรวมทั้งอนุมูลอิสระ เช่นสารไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งไม่สามารถ

ท�าลายตัวพยาธิให้ตาย แต่สารเหล่านี้กลับท�าลายเซลล์ท่อน�้าดีปกติ ที่น่า

สนใจยิง่ไปกว่านีค้อืการตดิพยาธใิบไม้ตบัซ�า้ จะท�าให้มกีารตอบสนองของ

ร่างกายโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่มาบริเวณติดพยาธิรวดเร็วข้ึน

เป็นล�าดบั และผลของกำรอกัเสบท�ำให้ท่อทำงเดนิน�ำ้ดเีกดิพังผืด มกีาร

ท�ำลำยสำรพนัธกุรรมคอืเบสบนดเีอน็เอ จนท�าให้เกดิกำรกลำยพันธุแ์ละ

มโีอกาสพฒันำเป็นเซลล์มะเร็งได้” บางทร่ีางกายทีพ่ยายามรักษาตวัเอง

ก็กลับมาท�าร้ายตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ

30 ป ีพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

ในปี พ.ศ. 2542 – 2545 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้รายงานการผ่าตัดผู้

ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ด ี30 ราย ด้วยวธิทีีไ่ม่ได้ระบายน�า้ดอีอก (Preoperative 

biliary drainage, PBD) พบอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วย 4 ปีหลังการผ่าตัด 

6.7% นอกจากนี้พบอัตรารอดชีวิต 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2552 ถึง 

10.8% จากการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีชนิดนอกตับ 58 ราย และ 

11.2% จากการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีชนิดในตับ 73 ราย และถ้า

เป็นการผ่าตัดแบบเอาเนื้อเยื่อมะเร็งออกหมด (R0 resection) พบอัตรา

รอดชีวิต 5 ปี มากกว่า 20% และในปี พ.ศ. 2549 – 2554 พบว่าการ

ผ่าตัดแบบเอาเน้ือเยือ่มะเร็งออกหมด (R0) ในผูป่้วยมะเร็งท่อน�า้ดีบริเวณ

ขัว้ตบั (perihilar cholangiocarcinoma) จ�านวน 153 ราย ได้อตัรารอด

ชีวิต 5 ปี สูงถึง 47% ซึ่งผลการรักษาที่ดีขึ้นนี้ท�าให้เห็นว่าโรคมะเร็งท่อ

น�้าดีไม่ใช่โรคที่รักษาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

30 ปีที่ผ่ำนมำนี้ เรำได้ท�ำงำนวิจัยจนมีองค์ควำมรู้มำกขึ้น เข้ำใจถึง

สำเหตุกำรก่อมะเร็งท่อน�้ำดีและกลไกกำรเกิดโรคมำกขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้

สำมำรถน�ำมำใช้เพื่อพัฒนำกำรป้องกันและรักษำโรคมะเร็งท่อน�้ำดีใน

ปัจจุบัน ในอนำคต องค์ควำมรู้ต่อยอดจำกนี้ ยิ่งจะสำมำรถช่วยให้เรำ

รู้และเข้ำใจโรคมะเร็งท่อน�้ำดีมำกขึ้น และเป็นไปได้ว่ำเทคโนโลยีกำร

ตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำที่ดีขึ้นนั้น จะท�ำให้มะเร็งท่อน�้ำดี เป็นโรค

ที่เรำรับมือได้ ป้องกันได้ และรักษำได้สบำยๆ มำดูกันอีกที 30 ปีส่ง

ท้ำยต่อจำกนี้กันนะคะ
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รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP และรองประธาน

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน�้าดีมากว่า 20 ปี 

เล่าให้พวกเราฟังว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มะเร็งท่อน�้าดีถือเป็นโรคที่หมอพูด

ได้ว่า “ผ่ำก็ตำย ไม่ผ่ำก็ตำย” เพราะสมัยนั้นมะเร็งท่อน�้าดียังไม่เป็นที่

รูจ้กัดทีางการแพทย์ ยงัไม่มเีครือ่งมอืในการวินิจฉยัโรคทีแ่ม่นย�า ประกอบ

กบัมะเรง็ท่อน�า้ดีในระยะเร่ิมต้นจะไม่แสดงอาการแต่จะมอีาการในระยะ

ลุกลามซึ่งกว่าจะมาถึงแพทย์ก็สายไปเสียแล้ว 

ในจังหวัดขอนแก่น มีรายงานการผ่าตัดมะเร็งท่อน�้าดีครั้งแรกเมื่อ 30 ปี

ก่อน โดย ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร และ รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 

โดยพบว่าโรคนีเ้กดิในผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ จากการรวบรวมผลการผ่าตดั

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีจ�านวน 125 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2528 โดย 

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พบว่ามี 21 ราย ที่สามารถผ่าตัดเอามะเร็งออกได้หมด 

แต่มีอัตรารอดชีวิตหลังผ่าตัด 1 ปี เพียง 15% 

หลงัจากนัน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 พบว่ำกำรรกัษำโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ดมีกีำร

พัฒนำที่ดีขึ้น เพรำะว่ำกำรวินิจฉัยโรคท�ำได้ดีขึ้น มีความก้าวหน้าของ

รังสีวินิจฉัยมากขึ้น โดยเฉพาะการอัลตราซาวด์ (Ultrasound), การ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography scan; CT) และการ

ท�า Magnetic resonance imaging (MRI) มีการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การพัฒนาเทคนิคการดมยาสลบและการ

ผ่าตัดที่ดีขึ้น ท�าให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง อัตราการเสียชีวิตและภาวะ

แทรกซ้อนหลังการผ่าตัดจึงลดลง ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีจึงมี

ประสิทธิภาพขึ้นมาก
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ดานปริมาณ  
 ครอบคลุมพื้นที่และกลุมเปาหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 20 จังหวัดและภาคเหนือ จํานวน 3 จังหวัด รวม 23 จังหวัด 40 อําเภอ 20 ตําบล 50 หมูบาน
 10 โรงพยาบาลศูนย
 80 โรงพยาบาลชุมชน
 900 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
 13 ศูนยบริการสาธารณสุข
 6 ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล
 4 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ
 2 โรงพยาบาลเอกชน
 จํานวนผูขึ้นทะเบียนกลุมเส่ียง 120,415 คน
 จํานวนผูรับการตรวจคัดกรองเบื้องตน 76,666 คน
 จํานวนผูรับการตรวจปสสาวะ 2,419 คน
 จํานวนนักเรียน 4,175 คน
 จํานวนครู 517 คน
 โรงเรียน 78 โรงเรียน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 61 เขตพื้นที่
 มหาวิทยาลัยรวมเปนเครือขาย 12 มหาวิทยาลัย
 ศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียนจํานวน 248 คน
 จํานวนโครงการที่เขาแกไขและพัฒนาพื้นที่ 115 โครงการ
 จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 3,578 คน

ดานคุณภาพ  
 เกษตรกร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนกลุมเส่ียง และผูปวยมี

โอกาสไดเขาถึงบริการพื้นฐานดานการดํารงชีพ ดานการศึกษา และดานสาธารณสุข ที่ดีมี
คุณภาพ 

 สามารถบรรเทา แกไขปญหา และสรางโอกาสใหแกกลุมเปาหมายในพื้นที่สงผลใหไดรับ
การบริการดานสาธารณสุข การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ การสรางอาชีพและรายได
การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ประชาชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดในระดับหน่ึง 

 กลุมเปาหมายไดรับความรู และทัศนคติในการดูแล และพ่ึงตนเองมากขึ้น
 สามารถบูรณาการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

เขาทํางานรวมกันในลักษณะประชารัฐ  
 สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม  
 มีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร

และชนบท และดานความมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปนพ้ืนที่ตนแบบแหงแรกในการนํา
สถาบันอุดมศึกษาเขามามีสวนรวมพัฒนาพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา 
ดิศกุล ประธานมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
พระราชดําริ ประธานมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ
ประธานมูลนิธิรากแก้ว ศ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่
ปรึกษาสํานักงานประสานความร่วมมือพัฒนา 

มูลนิธิปดทองหลังพระฯ 

รวมศึกษาและวิเคราะหพื้นท่ี 
ในโครงการมข.แกจน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผอ.การันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ คุณณรงค์ อภิชัย  
ผอ.ฝ่ายปฎิบัติการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และคณะจากมูลนิธิทั้ง 3 ร่วมศึกษาการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ในพื้นที่ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตําบลทุ่งโป่ง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พงษ์ศักด์ิ ยั่งยืน เป็น กํานันแก้จน ประจําพื้นท่ี 

1. โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว
3. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการแกไขปญหาสาธารณสุข
และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือลดความเล่ือมล้ําในสังคม 

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2558

 • เกษตรกร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้าถึง

 บริการพ×้น°านด้านการด�ารงชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ที่ดีมีคุณภาพ

 • สามารถบรรเทา แก้ไขป˜ญหา และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป‡าหมายในพ×้นที่ส่งผลให้ได้รับการบริการ

 ด้านสาธารณสุข การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ การสร้างอาชีพและรายได้การเกษตรตามปรัชญา

 ของเศรษ°กจิพอเพยีง มส่ีวนในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาชน และสามารถลดความเหล×อ่มล�า้

 ทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง

 • กลุ่มเป‡าหมายได้รับความรู้ และทัศนคติในการดูแล และพึ่งตนเองมากขึ้น 

 • สามารถบูรณาการเช×่อมโยงหน่วยงานต่างæ ทั้งภาครั° เอกชน และประชาชนในพ×้นที่เข้าท�างาน

 ร่วมกันในลักษณะประชารั°   

 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของภาครั° ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 • มีส่วนในการขับเคล×่อนการพั²นาตามปรัชญาเศรษ°กิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท 

 และด้านความมัน่คง ตามนโยบายของร°ับาล เพ×อ่เปšนพ×น้ทีต้่นแบบแห่งแรกในการน�าสถาบนัอดุมศึกษา

 เข้ามามีส่วนร่วมพั²นาพ×้นที่

ด้านคุณภาพ

ด้านปริมาณ
ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2558
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เคร่ืองกล่ันน้ํามันยางนา ผลงานวิจัย
ของอาจารย์สมพร เกษแก้ว ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุสิทธิบัตรซ่ึงนํ้ามัน
ดีเซลชีวภาพยางนา สามารถนํามากล่ันได้เป็น
น้ํามันดีเซลชีวภาพ ใสบริสุทธ์ิ สีเหลืองอ่อน 
สามารถนํ ามาปรับสภาพใช้เป็น เช้ือเพ ลิง 
ทดแทนนํ้ามันดีเซลได้ การศึกษาเบื้องต้นเมื่อ
ผสมกับน้ํ ามันไบโอดี เซลจากนํ้ามันพืชใน
อัตราส่วน 1:1 สามารถนําไปใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซลท่ัวไปได้ ส่วนการสึกหรอของเครื่องยนต์
อยู่ระหว่างการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเพื่อให้
สามารถใช้ได้โดยไม่ผสมสารอื่น 

ก ลุ่ ม วิ จั ย ร ะบ บ โซ่ อุ ป ท าน แ ล ะ โล จิ ส ติ ก ส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ดําเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานตามความ
ต้องการสถานประกอบกิจการในภาคอีสานจํานวน 
10 แห่ง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือนแต่สามารถ
เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้
เป็นจํานวนหลายสิบล้านบาท 

เตาปฏิกรณ์ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากใบอ้อย 
เป็น เตาปฏิกรณ์ ฟลูอิดไดซ์ เบด  ผลิตนํ้ามัน
เช้ือเพลิงชีวภาพจากใบอ้อย ด้วยเทคโนโลยีไพ
โรไลซิส เป็นผลงานวิจัย รศ.ดร.รัชพล สันติวรา
กร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และได้
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ 

การพัฒนาเคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบ
ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ เพื่อทดแทนการ
ใช้แรงงานคนท่ีมีราคาแพงและขาดแคลน
เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประโยชน์ใน
การใช้งานกับรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร 
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิ จัยเชิง
พาณิชย์ต่อไป โดย รศ.ดร.สมชาย ชวน
อุดม หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์
เ พ่ื อ พื ช เศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี สํ า คั ญ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร 

โครงการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน 

เคร×่องกลั่น

น�้ามันยางนา

เครื่ องก ล่ันนํ้ า มันยางนา  ผลงานวิจัย

ของอาจารยสมพร เกษแกว ภาควิชาชีวเคมี 

คณะวทิยาศาสตร ไดรบัอนสุทิธบิตัร ซึง่นํา้มนั

ดีเซลชีวภาพยางนา สามารถนํามากล่ันได

เปนนํ้ามันดีเซลชีวภาพ ใสบริสุทธิ์ สีเหลือง

ออน สามารถนาํมาปรบัสภาพใชเปนเชือ้เพลิง 

ทดแทนนํ้ามันดีเซลได การศึกษาเบื้องตน

เมื่อผสมกับนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใน

อตัราสวน 1:1 สามารถนาํไปใชกับเครือ่งยนต

ดีเซลทัว่ไปได สวนการสึกหรอของเครือ่งยนต

อยูระหวางการศึกษา รวมทัง้การศกึษาเพือ่ให

สามารถใชไดโดยไมผสมสารอื่น

การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดขาวโพด
แบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร เพื่อทดแทนการ

ใชแรงงานคนที่มีราคาแพงและขาดแคลน

เป นการประยุกต  ใช  เพื่อเพิ่มประโยชน 

ในการใชงานกับรถแทรกเตอรของเกษตรกร 

วิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชนในการ

ถายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย

ตอไป โดย รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม หัวหนา

กลุมวิจัยวิศวกรรมประยุกตเพื่อพืชเศรษฐกิจ

ที่สําคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชา

วิศวกรรมเกษตร

เตาป¯ิกรณ์

ผลิตน�้ามันเช×้อเพลิง การพั²นา

เคร×่องเกี่ยวนวดข้าวโพด
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การพัฒนาไก่พื้นเมือง KKU 50 เล้ียงง่าย โตไว ไข่ดก ต้นทุนต่ําโดย
ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมือง ดําเนินการ
โดย รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา และทีมงาน ร่วมกับ สกว. และ บริษัท
ตะนาวศรีไก่ไทย (ภาคเอกชน) ร่วมลงทุนในการพัฒนาสายพันธุ์ ไก่
พื้นเมืองไทย KKU 50 การพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อไปใช้ประโยชน์ 
โดยในอนาคต นั้น ประชาชนจะสนใจการบริโภคอาหารท่ีเป็นอาหาร
พื้ นบ้ าน  อาหารท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากขึ้ น  ใน เรื่อง
ของไก่พื้ น เมื อง กํ าลังถูก จัดเป็นอาหารสุขภาพ  เน่ืองจากมี
คลอเรสเตอรอลต่ํากว่าไก่เน้ือท่ัวไป มีรสชาติท่ีอร่อยกว่าโดยท่ีไม่ต้อง
ใส่ผงชูรส แล้วก็มีเร่ืองของการเล้ียงค่อนข้างง่าย แล้วก็เป็นการสู่
ชุมชนโดยตรง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ก็จําทําให้
ผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารลักษณะนี้มากข้ึน เพราะฉะนั้นแนวทาง
ในการส่งเสริมและก็แนวทางในการจับมือกับภาคเอกชนแล้วก็
ภาคเกษตรกร ก็จะเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 

พัฒนาไกพ้ืนเมือง 
KKU 50 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์
ศึกษา หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยคณะศึกษาศาสตร์ และสํานักงานประสานความร่วมมือ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมสังเกตช้ันเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ ณ 
โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ์อ.ซําสูงจ.ขอนแก่น ซ่ึงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนําโครงการฯ เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ภาคเหนือต่อไป 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในพื้นท่ี
พัฒนาโมเดลตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ   
มีกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน  
บ้านจอมศรีกลุ่มปลูกผักในนาช่วงฤดูแล้ง บ้านจอมศรี 
กลุ่มเล้ียงเป็ดเทศลูกผสมบ้านหัวงัวกลุ่มทําขนม 
ทองม้วน บ้านหัวงัวและกลุ่มเล้ียงไก่ 
พันธ์ุพื้นเมืองและไก่ไข่ บ้านหัวงัว  
และมีการติดตามผลโครงการเมื่อวันที่  
23 เมษายน 2558 ซ่ึงผลการดําเนินงาน 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการ 
เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน 

โครงการพัฒนา 
การคิดข้ันสูง 

ทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียน 

โครงการแกไข
ปญหาความยากจนตาม 

แนวคิดเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียง 
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ดานการบรกิาร
วิชาการแกสังคม

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชื่อมโยงกับงานวิจัยและการสรางเครือขายใหบริการ
วิชาการรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 
โดยมุงพัฒนาใหเกิดศูนยกลางการบริการวิชาการของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและระดับภูมิภาค
อาเซียน การสรางอุทยานและแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนและสังคม รวมทั้งการใหบริการดาน
สุขภาพที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ ของประชาชน โดยมีโครงการบริการวิชาการ 
แกสังคม มากกวา 100 โครงการ มีผูรับบริการตอปมากกวา 700,000 คน  
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ดานการบรกิาร
วิชาการแกสังคม

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชื่อมโยงกับงานวิจัยและการสรางเครือขายใหบริการ
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สุขภาพที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ ของประชาชน โดยมีโครงการบริการวิชาการ 
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งบประมาณการบรกิารรกัษาพยาบาล ปงบประมาณ 2558 

ในปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ พ่ื อ
ป ร ะ โย ช น์ เชิ ง ส า ธ า ร ณ ะ โด ย มี
งบประมาณสนับสนุนด้านการให้บริการ
วิชาการ จํานวน 35,102,610 บาท 
ตามชุดโครงการดังนี้ 
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย จ า ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํานวน  85 
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
10,115,000 บาท 
 โค ร งก ารชุ ม ชน ต้ น แบ บ

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 33 โครงการ 
และ งบประมาณ 2,030,000 บาท 
 โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
จํานวน 14 โครงการ และ งบประมาณ 
1,355,000 บาท 
 โครงการอัน เน่ื องมาจาก

พระราชดําริ จํานวน 12โครงการ และ 
งบประมาณ  1,500,000บาท 
 โครงการบริการวิชาการตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
จํานวน 10 โครงการและงบประมาณ  
616,800บาท 
 การให้บริการวิชาการโดย

หลักสูตรฝึกอบรมของสํานักบริการ
วิชาการ จํานวน  18 โครงการ และ
งบประมาณ 3,481,500บาท 
 การให้บริการวิชาการแก่

สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานกับหน่วยงานภายนอก จํานวน 
1 6  โค ร ง ก า ร  แ ล ะ งบ ป ร ะ ม าณ 
16,004,310 บาท 
หมายเหตุ: ไม่รวมงบดําเนินการ รายรับจากดอกเบ้ีย 
เงินทุนสํารองสะสมจากการบริหารทรัพย์สิน ค่าเช่าห้อง
ประชุม บริจาค และการรับโอนจากหน่วยงานภายใน 
: รายงานประจําปี 2558 สํานักบริการวิชาการ  

โรงพยาบาลศรีนครินทร 
ผู้ป่วยนอก จํานวน 837,542 ราย 
ผู้ป่วยรับไว้ จํานวน 43,533 ราย 
ผู้ป่วยจําหน่าย จํานวน 44,026 ราย 
มี 1,572 เตียง 
มี 51 หอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทันตกรรม 
คลิกนิกทันตกรรมทั่วไป จํานวน 70,051 ราย  
คลินิกทันตกรรมพิเศษ   จํานวน 34,028 ราย 
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน จํานวน 3,423 ราย 

881,075 
ราย 

107,502 
ราย 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134,858 
ราย

 ตรวจรักษาผู้ป่วย
จํานวน 100,752 ราย

 ผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย รักษา
จํานวน 34,106 ราย

สถานบริการเทคนิค

 คลินิกกายภาพบําบัดในเวลาราชการ
จํานวน 12,393 ราย

 คลินิกกายภาพบําบัดนอกเวลาราชการ
จํานวน 13,670 ราย

 ตรวจสุขภาพห้องปฏิบัติการชุมชน
จํานวน 4,346 ราย

30,409 
ราย  

การแพทยและกายภาพบําบัด  

รวม  4,300.3664  ลานบาท

โรงพยาบาลสัตว 
สัตว์ป่วยท่ีเข้ารักษาพยาบาล  จํานวน 36,964 ตัว  
บริการชันสูตรโรคสัตว์         จํานวน 42,133 ตัว 
สัตว์ Admit                     จํานวน   1,598 ตัว  

งบประมาณแผนดิน
791.5364 ลานบาท

 (รอยละ 18.41)
งบประมาณเงินรายได
3,508.8300 ลานบาท

 ( รอยละ 81.59)

12 โครงการ และ

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

งบประมาณการบรกิารรกัษาพยาบาล ปงบประมาณ 2558 

ในปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ พ่ื อ
ป ร ะ โย ช น์ เชิ ง ส า ธ า ร ณ ะ โด ย มี
งบประมาณสนับสนุนด้านการให้บริการ
วิชาการ จํานวน 35,102,610 บาท 
ตามชุดโครงการดังนี้ 
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย จ า ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํานวน  85 
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
10,115,000 บาท 
 โค ร งก ารชุ ม ชน ต้ น แบ บ

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 33 โครงการ 
และ งบประมาณ 2,030,000 บาท 
 โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
จํานวน 14 โครงการ และ งบประมาณ 
1,355,000 บาท 
 โครงการอัน เน่ื องมาจาก

พระราชดําริ จํานวน 12โครงการ และ 
งบประมาณ  1,500,000บาท 
 โครงการบริการวิชาการตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
จํานวน 10 โครงการและงบประมาณ  
616,800บาท 
 การให้บริการวิชาการโดย

หลักสูตรฝึกอบรมของสํานักบริการ
วิชาการ จํานวน  18 โครงการ และ
งบประมาณ 3,481,500บาท 
 การให้บริการวิชาการแก่

สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทํางานกับหน่วยงานภายนอก จํานวน 
1 6  โค ร ง ก า ร  แ ล ะ งบ ป ร ะ ม าณ 
16,004,310 บาท 
หมายเหตุ: ไม่รวมงบดําเนินการ รายรับจากดอกเบ้ีย 
เงินทุนสํารองสะสมจากการบริหารทรัพย์สิน ค่าเช่าห้อง
ประชุม บริจาค และการรับโอนจากหน่วยงานภายใน 
: รายงานประจําปี 2558 สํานักบริการวิชาการ  

โรงพยาบาลศรีนครินทร 
ผู้ป่วยนอก จํานวน 837,542 ราย 
ผู้ป่วยรับไว้ จํานวน 43,533 ราย 
ผู้ป่วยจําหน่าย จํานวน 44,026 ราย 
มี 1,572 เตียง 
มี 51 หอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทันตกรรม 
คลิกนิกทันตกรรมทั่วไป จํานวน 70,051 ราย  
คลินิกทันตกรรมพิเศษ   จํานวน 34,028 ราย 
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน จํานวน 3,423 ราย 

881,075 
ราย 

107,502 
ราย 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134,858 
ราย

 ตรวจรักษาผู้ป่วย
จํานวน 100,752 ราย

 ผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย รักษา
จํานวน 34,106 ราย

สถานบริการเทคนิค

 คลินิกกายภาพบําบัดในเวลาราชการ
จํานวน 12,393 ราย

 คลินิกกายภาพบําบัดนอกเวลาราชการ
จํานวน 13,670 ราย

 ตรวจสุขภาพห้องปฏิบัติการชุมชน
จํานวน 4,346 ราย

30,409 
ราย  

การแพทยและกายภาพบําบัด  

รวม  4,300.3664  ลานบาท

โรงพยาบาลสัตว 
สัตว์ป่วยท่ีเข้ารักษาพยาบาล  จํานวน 36,964 ตัว  
บริการชันสูตรโรคสัตว์         จํานวน 42,133 ตัว 
สัตว์ Admit                     จํานวน   1,598 ตัว  

งบประมาณแผนดิน
791.5364 ลานบาท

 (รอยละ 18.41)
งบประมาณเงินรายได
3,508.8300 ลานบาท

 ( รอยละ 81.59)

ในป 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกน         

ให บริการวิชาการแก สังคมเพื่อ

ประโยชนเชิงสาธารณะโดยมีงบ

ประมาณสนบัสนนุดานการใหบรกิาร

วิชาการ จํานวน 35,102,610 บาท 

ตามชุดโครงการดังนี้

 โครงการถายทอดเทคโนโลยี

จากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ขอนแกน จํานวน 85 โครงการ 

และ งบประมาณ 10,115,000 บาท

 โ ค ร งกา รชุ มชนต  นแบบ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  จํ า น ว น 

33 โครงการ และ งบประมาณ 

2,030,000 บาท

 โครงการความรวมมือทาง

วิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค

ลุ มนํ้าโขง จํานวน 14 โครงการ 

และ งบประมาณ 1,355,000 บาท

 โครงการอันเ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ จํานวน 12 โครงการ 

และ งบประมาณ  1,500,000 บาท

 โครงการบริการวิชาการ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

และรัฐบาล จํานวน 10 โครงการ

และงบประมาณ  616,800 บาท

 ก า ร ใ ห  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

โดยหลักสูตรฝกอบรมของสํานัก

บริการวิชาการ จํานวน 18 โครงการ 

และงบประมาณ 3,481,500 บาท

 ก า ร ใ ห  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

แกสงัคมเพ่ือเสริมสรางประสทิธภิาพ

การทํางานกับหนวยงานภายนอก 

จํานวน 16 โครงการ และงบ

ประมาณ 16,004,310 บาท

หมายเหตุ: ไมรวมงบดําเนินการ รายรับจากดอกเบ้ีย 

เงนิทนุสาํรองสะสมจากการบรหิารทรพัยสนิ คาเชาหอง

ประชุม บริจาค และการรับโอนจากหนวยงานภายใน

: รายงานประจําป 2558 สํานักบริการวิชาการ 

การรักษาพยาบาล
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ศูนย์เรียนรู้
การเกษตร

ส่วนพระองค์

ศูนย์เรียนรู้

เกษตรแก้จน

             งานเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตรไดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานเปนประจําทุกป 

ในป พ.ศ. 2558 จัดขึ้นภายใตคําขวัญการจัดงานที่วา “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี” 

โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรกิจกรรมประกอบ

ดวยการประชุมวิชาการเกษตร นิทรรศการองคความรูและเทคโนโลยีการเกษตรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน           

การนําเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกตใชในการเกษตรการจัดแสดงระบบการทําฟารมที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร 

นทิรรศการทางวทิยาศาสตรการเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน การเผยแพรและถายทอดความรูทางดานการเกษตร

และเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรและชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        ถวายงานศูนยเรียนรูการเกษตรสวนพระองค 

พระเจาหลานเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

คณะเกษตรศาสตรโดยผูบริหารพรอมดวย

บุคลากรคณะเกษตรศาสตรรวมรับเสด็จ

พระเจาหลานเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

และถวายงานการปลูกผักรวมกับการเลี้ยงปลา

ถวายไกพื้นเมือง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนยเรียนรู

การเกษตรสวนพระองคบานระไซร ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร

“ศูนยเรียนรูเกษตรแกจน” เปนความรวมมือระหวางมูลนิธิตะวันฉายฯ  

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ คณะแพทยศาสตร และคณะเกษตรศาสตร  

ภายใตการกาํกบัดแูลของมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยมเีปาหมายสาํคญัคอื                 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในดานสุขภาพ การศึกษา เศรษฐานะ สังคม

และชุมชน  มุงสูชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน.

งานเกษตรภาคอีสาน 
ประจ�าปี 2558
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สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า
และศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การดูแล
และศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ความ พิการแต่กํ าเนิ ดของศี รษะและใบหน้ า   
คณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการตะวันฉาย 
(ศูนย์ตะวันฉาย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการ
ประจําปี คร้ังที่ 8 ในระดับนานาชาติ เร่ือง“การ
ดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมใน
เขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ี
ดีกว่า (The 8th Annual Meeting of the Thai 
Cleft Lip-Palate Craniofacial Association & 
International Congress on Comprehensive 
Cleft Care in Greater Mekong Subregion for 
Better Quality of Life) หรือ THAICleft2015” 
โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทั้ งในส่วนการ
นําเสนอผลงาน และการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
กว่า 412 คน โดยแบ่งเป็นคนไทย 291 คน และ
ต่างชาติ 121 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ
ต่าง ๆ จํานวน 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
ปากีสถาน ศรีลังกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เยอรมัน และอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ รู้จักและได้รับการ
ยอมรับ ในระดับสากลมาก ย่ิงขึ้ น ใน ด้านการ
พัฒนาการดูแลที่ครอบคลุมในการสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีกว่าในสังคมให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ โดยคณะกรรมการจัดงานหวังว่างานประชุมฯ 
ที่จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทักษะท่ีจําเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ต่อไป 

เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทย ฯพณฯ เอนโน โดรฟีนิก (Mr. Enno 
Drofenik) และ นางจูริ เซกิกูชิ-โดรฟีนิก (Mrs.Juri Sekiguchi-Drofenik) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ และทีมงาน ที่ให้เกียรติ
มาเยี่ยมศูนย์ตะวันฉาย 

โครงการบ้านชีวาศิลป์มอดินแดง เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์    
ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เด็กป่วยโรคเร้ือรังอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรภายนอก ร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่า มาร่วมทํากิจกรรมสนับสนุนบริจาคส่ิงของ มีนักศึกษา   
จิตอาสาเข้ามาทํางานในบ้านชีวาศิลป์ ปีละประมาณ 300 คน ที่หมุนเวียนกันเข้ามา  
และในแต่ละเดือนความถ่ีของจิตอาสาท่ีหมุนเวียนเข้ามาร่วมทํากิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอนั้น อย่างน้อย 30 คน.

การดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหวอยาง
ครอบคลุมในเขตอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกวา 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทย ฯพณฯ เอนโน โดรฟนิก (Mr. Enno Drofenik) 

และนางจูริ เซกิกูชิ-โดรฟนิก (Mrs.Juri Sekiguchi-Drofenik) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ และทีมงาน ที่ใหเกียรติมาเยี่ยมศูนยตะวันฉาย
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สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการ “เทศบาลนี้
มีรัก” โดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนที่ร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้าน
โนนทัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีขยายผลการจากลง
นามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทศบาลนครขอนแก่น 
ซึ่ งการออก ให้ บ ริก ารชุมชน ได้ ออกบู ท ให้
คําแนะนําการให้บริการต่างๆ ตลอดจนการ
สมัครสมาชิกห้องสมุดนับเป็นกิจกรรมเปิด
โอกาสให้สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
ได้บริการแก่ชุมชม ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุด

โครงการ 
เทศบาลนี้มีรัก 

โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด เ พื่ อ น้ อ ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม  นักศึกษา
สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ช้ันปีที่ 2 ออกทริปวาดภาพฝาผนัง
ห้องสมุด เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง ต.บ้านโต้นอ.
พระยืน จ .ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2558 การนํ านักศึกษาทํากิจกรรมท่ี เป็น
ประโยชน์ให้สังคม เป็นการปลูกจิตสํานึกให้
รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ได้ทั้ง
หลักคิด ท่ีถูกต้อง และที่ สําคัญ เป็นเวทีให้
นักศึกษาฝึกฝนฝีมือในการวาดภาพ และได้
แสดงผลงานซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนานักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่
ต้องการให้นักศึกษาเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง

โครงการ 
หองสมุดเพ่ือนอง 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ 
“สร้างห้ อ งสมุ ด เพื่ อน้ อ งและอบรม
เครือข่ายครูบรรณารักษ์” เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยการสร้าง “ห้องสมุดเพื่อ
น้อง” ให้โรงเรียนบ้านดงกลาง ตําบลบ้าน
โต้น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ
อบรม เค รือข่ ายครูบ รรณ ารักษ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มเติมองค์
ความรู้ในด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เสริมสังคมรักการอ่าน 
และมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือช่วยเติมเต็ม
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล 

สรางหองสมุดเพื่อนอง
และอบรมเครือขายครู

บรรณารักษ” 

นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรศิลปะการแสดงแขนง
วิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นําผลงานละคร
หุ่นเงาสําหรับเด็ก จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ กบเลือกนาย 
ของขวัญจากราชินีสมุทร พระราชากับทหารคนสนิท 
และ เด็กเล้ียงแกะ จัดแสดงให้ความบันเทิง และคติ
เตือนใจแก่น้องนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน และ
มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตบ้านฉันเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ผลงานละครหุ่นเงาสําหรับเด็ก 

ละครหุนเงา 
เพ่ือนอง 

โครงการหองสมุดเพื่อนอง มหาวิทยาลัย

ขอนแกนเพื่อสังคม  นักศึกษาสาขาทัศนศิลป 

จิตรกรรมคณะศิลปกรรมศาสตรช้ันปที่ 2 

ออกทริปวาดภาพฝาผนังหองสมุด เพื่อสราง

บรรยากาศในการเรียนรูใหนักเรียนโรงเรียน

บานดงกลาง ต.บานโตนอ.พระยนื จ.ขอนแกน 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 การนํานักศึกษา

ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนใหสังคม เปนการ

ปลูกจิตสํานึกใหรูจักการเปนผูให โดยไมหวัง

สิ่งตอบแทน ไดทั้งหลักคิดที่ถูกตอง และ

ที่สําคัญเป นเวทีให นักศึกษาฝ กฝนฝมือ

ในการวาดภาพ และได แสดงผลงานซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนานักศึกษา

ของคณะศิลปกรรมศาสตรที่ต องการให

นักศึกษาเปนทั้งคนดีและคนเกง
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สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการ “เทศบาลนี้
มีรัก” โดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนที่ร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้าน
โนนทัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีขยายผลการจากลง
นามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทศบาลนครขอนแก่น 
ซึ่ งการออก ให้ บ ริก ารชุมชน ได้ ออกบู ท ให้
คําแนะนําการให้บริการต่างๆ ตลอดจนการ
สมัครสมาชิกห้องสมุดนับเป็นกิจกรรมเปิด
โอกาสให้สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
ได้บริการแก่ชุมชม ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุด

โครงการ 
เทศบาลนี้มีรัก 

โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด เ พื่ อ น้ อ ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม  นักศึกษา
สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ช้ันปีที่ 2 ออกทริปวาดภาพฝาผนัง
ห้องสมุด เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง ต.บ้านโต้นอ.
พระยืน จ .ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2558 การนํ านักศึกษาทํากิจกรรมท่ี เป็น
ประโยชน์ให้สังคม เป็นการปลูกจิตสํานึกให้
รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ได้ทั้ง
หลักคิด ท่ีถูกต้อง และที่ สําคัญเป็นเวทีให้
นักศึกษาฝึกฝนฝีมือในการวาดภาพ และได้
แสดงผลงานซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนานักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่
ต้องการให้นักศึกษาเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง

โครงการ 
หองสมุดเพ่ือนอง 

เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ 
“สร้างห้ อ งสมุ ด เพื่ อน้ อ งและอบรม
เครือข่ายครูบรรณารักษ์” เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยการสร้าง “ห้องสมุดเพื่อ
น้อง” ให้โรงเรียนบ้านดงกลาง ตําบลบ้าน
โต้น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ
อบรม เค รือข่ ายครูบ รรณ ารักษ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มเติมองค์
ความรู้ในด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เสริมสังคมรักการอ่าน 
และมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือช่วยเติมเต็ม
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล 

สรางหองสมุดเพื่อนอง
และอบรมเครือขายครู

บรรณารักษ” 

นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรศิลปะการแสดงแขนง
วิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นําผลงานละคร
หุ่นเงาสําหรับเด็ก จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ กบเลือกนาย 
ของขวัญจากราชินีสมุทร พระราชากับทหารคนสนิท 
และ เด็กเล้ียงแกะ จัดแสดงให้ความบันเทิง และคติ
เตือนใจแก่น้องนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน และ
มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตบ้านฉันเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ผลงานละครหุ่นเงาสําหรับเด็ก 

ละครหุนเงา 
เพ่ือนอง 
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โครงการฟนดีมีสุข เปนโครงการสําคัญของคณะ

ทันตแพทยศาสตร ไดจัดข้ึนท่ีโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

ต.กระนวน อ.ซาํสงู จ.ขอนแกน ในวนัท่ี 28 สงิหาคม 

2558 กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

เชน การจดันทิรรศการใหความรู การจดัอบรมและ

ประกวดแปรงฟนในเด็กกอนวัยเรียน การแขงขัน

ตอบปญหาวิชาการ การจัดกิจกรรม Walk rally 

สงเสริมสุขภาพ นิทรรศการจากองคกรและ

เครอืขายสงเสรมิสุขภาพ และนทิรรศการภูมปิญญา

ทองถิ่นของดี อ.ซําสูง กิจกรรมตางๆ บนเวที เชน 

การประกวดแอโรบิคแดนซ การแสดงจากชมรม

ผูสูงอายุ การประกวดสมตําลีลา การประกวด

โคฟเวอรแดนซรวมกับชมรม To be number one การประกวดหนูนอยฟนดี และการแขงขันกีฬา

  กระชับความสัมพันธของคนในชุมชน กิจกรรมใหบริการทางทันตกรรม โดยหนวยทันตกรรม 

        พระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร โดยชุมนุมอาสาสูสังคม 

ได จัด โครงการ “คายอาสาสู สังคม 2558” ณ โรงเรียน

ซําขอนแกนวิทย ต.อุทัยสวรรค อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 

รวมระยะเวลา 7 วัน มีนักศึกษาคณะแพทยศาสตรเขารวม

โครงการทั้งสิ้น 97 คน การจัดโครงการในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน ฝกทักษะ

ชุมชนสัมพันธ และใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกชุมชน 

อีกทั้งยังเปนการสรางความตระหนักในปญหาดานสาธารณสุข

ของสังคมไทยใหกับนักศึกษาแพทย เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ

ในการเปนแพทยที่ดี พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อสังคม และยังเปน

การปลูกฝงอุดมการณในการพัฒนาชนบทใหแกนักศึกษาแพทย 

รวมถงึการไดฝกใชภาษาอสีาน ซึง่เปนภาษาทองถิน่ทีจ่ะใชสือ่สาร

กับคนไขในอนาคต  และนอกจากนี้นักศึกษายังไดไดฝกทักษะ

การทํางานเปนทีม รูจักเสียสละ และเสริมสรางจิตสาธารณะอีกดวย

                                 

   คณะวิศวกรรมศาสตร 

  และได ถ ายทอดเทคโนโลยีและ

      นวัตกรรมดานพลังงานที่เปนผลงานวิจัย

ของนักศึกษา และอาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวศิวกรรมศาสตรใหเปนทีรู่จกัมากขึน้ โดยการนาํนกัเรยีน

เขาศกึษาดงูานพลงังานไฟฟา ณ โรงไฟฟานํา้พอง จ.ขอนแกน 

และบริษัทฟนิคซพัลพแอนดเพเพอร จํากัด เพื่อเปนการ

กระ ตุ  นและสร  า งจิ ตสํ านึ ก ในการอนุ รั กษ พลั ง งาน

ใหแกเยาชน รวมทัง้เพือ่เปนการสงเสรมินโยบายของรฐับาลใน

การใหสถานศึกษาชวยกันรณรงคสงเสริม ใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในกลุมเยาวชน ใหกลุมเยาวชน มีความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัคณุคาของพลงังานและปลกุกระแสความรูสกึ ความคดิ

ในการอนุรักษพลังงาน เพราะเยาวชนถือไดวาจะเปนกําลัง

สาํคญั ในการชวยพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิหเจรญิยิง่ขึน้

โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2558

44.49%
หมายเหตุ : ไมรวมงบ

ดําเนินการ รายรับจาก

ดอกเบ้ีย เงินทุนสํารอง

สะสมจากการบริหาร

ทรัพย สิน ค าเช าห อง

ประชุม บริจาค และการรบั

โอนจากหนวยงานภายใน

: รายงานประจําป 2558 

สํานักบริการวิชาการ 
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โครงการ
สร้างความร่วมม×อ 
ด้านกายภาพบ�าบัด

World Asthma Day 2015
อวสานหอบห×ด

คณะแพทยศาสตร จัดงานวันหืดโลก 

ครั้งที่ 15 ภายใตชื่อ World Asthma 

Day 2015 “อวสานหอบหืด” พรอม

เชิญณเดชน คูกิมิยะ ดารานักแสดง

ชื่อดัง รวมเสวนาประสบการณปวยเปน

โรคหอบหืด เพื่อรณรงคใหผูปวยโรคหืด

ไดทราบถึงแนวทางการรักษาโรคหืด

ที่ถูกต อง และใหสังคมไดทราบและ

ตระหนักถึงป ญหาของโรคหืดอย าง

จริงจัง โดยความรวมมือของสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัขอนแกน เทศบาลนคร

ขอนแกน เครือขายคลินิกโรคหืด ชมรม

ผูปวยโรคหืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และสปสช. เขต 7 ขอนแกน (รอยเอ็ด-

ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสนิธุ) สาํหรบั

ป 2558 วันโรคหืดโลกถูกตั้งสโลแกนวา 

“It’s time tocontrol” หรอื “มนัถงึเวลา

แลวที่พวกเราจะควบคุมโรคหืดใหได!” 

ซึ่งไดมีการตั้งเปาหมายใหอัตราผู ปวย

ท่ีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด วย 

โรคหอบหืด เท ากับศูนย  (Asthma 

Admission rate near Zero) และ

ผูปวยสามารถเขาถึงการบริการ ไดอยาง

มปีระสทิธภิาพในชมุชนระดบัโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบล

กิจกรรม
สัปดาห์เภสัชกรรม

สถานปฏบิตักิารเภสัชกรรมชมุชน (รานยา) 

คณะเภสัชศาสตร  ร วมกับร านยาใน 

จ.ขอนแกน พรอมทีมเภสัชกรประจํา

รานยา และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

รวมทํากิจกรรมออกใหบริการประชาชน 

เนือ่งในวันสปัดาหเภสชักรรม ณ ถนนคนเดนิ 

จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 

กิจกรรมประกอบดวยการใหคําปรึกษา

เร่ืองยาและคัดกรองสมรรถภาพปอดของ

ประชาชน และเชิญชวนใหประชาชน

ที่สูบบุหรี่เขา “โครงการเครือขายราน

ยาสรางเสริมสุขภาพ นําพาเลิกบุหรี่” 

การประชาสัมพันธแจกเอกสารใหความ

รู เรื่องโทษบุหรี่ ความรู เกี่ยวกับยาชุด 

การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผล 

และการแกวงแขนลดพุง

คณะเทคนิคการแพทยในฐานะที่เปนเทคนิค

การแพทยและกายภาพบําบัดชั้นนําของ

ภูมิภาคอาเซียน และ 1 ใน 50 อันดับแรก

ของเอเซียทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ยัง

มุ  งมั่นที่จะให บริการวิชาการแก สังคม

อย างเต็มความสามารถเป นที่ ยอมรับ

อยางยั่งยืน ไดจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูแกครูพ่ีลี้ยง ผูปกครอง และตัวแทน

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย ขอนแก น 

เน่ืองโอกาสวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 

เพื่อใหผู ปกครองผูดูแลนักเรียนพิการทาง

ร างกายได ตระหนักและมีความรู ความ

เขาใจ ในการดูแลชวยเหลือบุตรหลานของ

ตนเอง และสามารถพฒันาความสามารถของ

ผูปกครอง พี่เลี้ยงนักเรียนพิการทางรางกาย 

ดานการกระตุนพฒันาการ การยกเคลือ่นยาย

นักเรียนพิการ และโปรแกรมการออกกาํลงักาย

อยางเหมาะสมและตอเนื่อง

กิจกรรม/ฝƒกอบรม
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Talent Mobility Fair 2015 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

NESP Innovation Fair 2015  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดงาน  “Talent 
Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือ
โครงก าร ส่ ง เส ริม และส นั บ สนุ นบุ คลากร ด้ าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐ
และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคการผลิตและบริการ เมื่อ วัน ท่ี  31 
สิงหาคม 2558 

ศูนยความเปนเลิศซอฟตแวรโลจิสติกส 
และหวงโซอุปทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แว ร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หน่วยงานใน กํากับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์โลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารพิมล กล
กิจ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาด้านบุคลากรและการพัฒนากระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ เปิดโอกาสทางการตลาดและการลงทุน 
ให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยบูรณาการ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน 

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science park KKU) 
เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจท่ัวภาคอีสาน ในงาน NESP 
Innovation Fair 2015 (นวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ) เมื่อ
วัน ท่ี  8 มิ ถุน ายน  2558 ณ  เซ็นท รัลพลาซา  จ .
ข อ น แ ก่ น  เพื่ อ เป็ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ อาจารย์ 
นักวิจัยท่ี เกี่ยวข้องได้ รับทราบ  และเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมู ล โครงส ร้างพ้ื นฐาน ด้าน วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยี (STDB) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการต่อยอด
การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 คายเยาวชนศิลปนอีสานสัญจร สอนศิลปถ่ินทุรกันดารจัดโดย

เครือขายศิลปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบวัลาํภ ูจัดขึน้ระหวางวนัที ่19 – 21 มถุินายน 2558 ณ ภพูานนอย อ.เมอืง 

จ.หนองบัวลําภู มีศิลปนท่ีมีชื่อเสียงแตละสาขา ไดแก วิทยากรฐานแตงเพลง 

วสุ หาวหาญ และนิด ลายสือ ฐานวาดภาพ เพลิง วัตสารฐานเขียนกลอน 

อังคาร จันทาทิพย กวีซีไรต และบงกช เมืองสนธิ์ นักเขียนหนองบัวลําภู 

ฐานถายภาพไดแก รศ.สุวัฒน จิตตปราณีชัย โดยให

เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมเลือกเขาประจําฐานที่

ตนสนใจ และมีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย

เปนพี่เลี้ยงประจําฐานตางๆ เพื่อ

เปนการสรางแรงบันดาลใจ

และเปนแบบอยางใน

สังคมแหงการเรียนรู

 

คายเยาวชนศิลปน
อีสานสัญจร สอน
ศิลปถ่ินทุรกันดาร 

      จังหวัดขอนแก่นจับมือกับ ม.ขอนแก่น จัดโครงการ“อําเภอ มข. 
พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีข้ึน มุ่งผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมบูรณาการความรู้ทาง
วิชาการลงปฏิบัติการในพื้นท่ีโดยตรง นําร่องท่ี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็น
พื้นท่ีปฏิบัติการทางสังคมแห่งแรก มีระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2556 – 2558  ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับโครงการน้ี คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีพื้นท่ีปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) สําหรับให้ภาควิชาหรือคณะวิชา
ต่าง ๆ ได้จัดการเรียนการสอน ท่ี เน้นการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี ทําให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นหลักวิชาการไปสู่
การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีได้โดยตรงเพ่ือให้เกิดผลทางปฏิบัติกับประชาชน 
หน่วยงานในพ้ืนท่ี สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถ่ินตามความต้องการ และสอดคล้องกับวิถีของชุมชน 

อําเภอ มข. พัฒนา

โÎมสุข
อีสาน

       โฮมสุขอีสานจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสํานักงาน

    คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) รวมกับกลไกสมัชชาสุขภาพ

   อีสาน 20 จังหวัด รวมทั้งภาคีเครือขายจากภาควิชาการ 

  ภาคประชาสงัคม และภาคสือ่สาธารณะ จดัขึน้ระหวาง วนัที ่22-23 

          กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ในงานมีการปาฐกถานําเร่ือง “โฮมสุขอีสาน” เวทีอภิปรายรวม เร่ือง 

“การจัดการความรูสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ” เวทีเสวนา

หองยอย ทีน่าํเร่ืองเลาชดุความรูตางๆ ในพืน้ทีม่าแลกเปล่ียนเรยีนรู ไดแก สมชัชา

สุขภาพ CHIA ธรรมนูญสุขภาพ เกษตรกรรมที่เอื้อตอสุขภาพ สมัชชาพิจารณ 

(สปสช.) กองทนุสขุภาพตาํบล ตาํบลสขุภาวะ วจิยัทองถิน่ (สกว.) การขบัเคลือ่น

ประเดน็นโยบายสาธารณะภาคอีสาน และปจฉมิกถา เร่ือง “รัฐธรรมนญูใหมกบั

นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ”
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ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ

1. ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ MELLY ALEX ชาว KENYA ด้วยเวลา 02:24:42
ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ SHIFERAW RAHEL KEBEDE ชาว ETHIOPIA
ด้วยเวลา 02:51:12 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
3. ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ GIDEON KIPKEMBOI ชาว KENYA ด้วยเวลา
01:06:03 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
4. ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ SENAYT YIRGA WELDEMARYAM ชาว ETHIOPIA
ด้วยเวลา 01:19:35 ได้ รับ เงินรางวัล  35,000 บาท  พ ร้อม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  
5. ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ JAMES MAREGU ชาว KEN ด้วยเวลา 00:36:01
 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
6. ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ LODKEO INTHAKOUMMAN ชาว LAO ด้วยเวลา
00:46:08 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรมการกงสุล จับมือคณะมนุษย์ฯ จัดโครงการเชิงรุกป้องกันปัญหาแรงงานใน ตปท.โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการ “การเสริมสร้างทักษะของแรงงานอีสานก่อนการย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ” ในพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองบัวลําภูมีแรงงานเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย วิทยากรจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู อัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดหนองบัวลําภู 
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดขอนแก่น วิทยากรจากกรมการกงสุล คณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ จากคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากรพิเศษ ท่านมนชัย พัชนี อดีตกงสุลใหญ่เมืองซีอาน ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มแรงงานในพื้นท่ี
ดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการติดต่อเพ่ือไปทํางาน 

โครงการเชิงรุก
ปองกันปญหา
แรงงานใน ตปท. 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการแขงขัน                      

“ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 12” เม่ือวันท่ี 

25 มกราคม 2558 มีนักว่ิงเขารวมกวา 2 หม่ืนคน

จากกวา 44 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดแขงขัน

ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อ

เผยแพร ประชาสมัพนัธ ความรูความเขาใจวทิยาศาสตร

สุขภาพและการกีฬา เพ่ือการเสริมสรางสุขภาพพลานามัย

ทีด่แีละไดผลจรงิ  ทัง้ยงัเปนการสงเสรมิใหเยาวชนสนใจ 

เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย นอกจากนี้

ยังชวยใหตระหนักรู เห็นภัยยาเสพติด เปนกําลังและ

รวมมือในการรณรงคตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ 

นําไปสูการพัฒนาสงเสริมการวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ 

ยกมาตรฐานสู Asean Marathon Majors

กรมการกงสุล จับมือคณะมนุษยฯ จัดโครงการเชิงรุกปองกันปญหาแรงงานใน ตปท. โดยคณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับ กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ จัดโครงการ “การเสริมสรางทักษะของแรงงานอีสานกอนการยายถ่ินไปทํางานตางประเทศ” ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู

มีแรงงานเขารวมกวา 300 คน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุษฎี อายุวัฒน หัวหนาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร

และสงัคมศาสตร พรอมดวย วทิยากรจากสํานกังานจัดหางานจังหวัดหนองบวัลาํภ ูอยัการคุมครองสทิธจิงัหวดัหนองบวัลาํภ ูหวัหนาสาํนกังานหนงัสอืเดนิทาง

จังหวัดขอนแกน วิทยากรจากกรมการกงสุล คณาจารยในสาขาวิชาตางๆ จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยากรพิเศษ 

ทานมนชัย พัชนี อดีตกงสุลใหญเมืองซีอาน ถายทอดความรูแกกลุมแรงงานในพื้นที่ดังกลาว เพื่อใหมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณและ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการติดตอเพื่อไปทํางาน

1. ผูชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ไดแก MELLY ALEX ชาว KENYA ดวยเวลา 02:24:42 
 ไดรับเงินรางวัล 100,000 บาท พรอมถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ผูชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ไดแก SHIFERAW RAHEL KEBEDE ชาว ETHIOPIA 
 ดวยเวลา 02:51:12 ไดรบัเงินรางวัล 50,000 บาท พรอมถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
3. ผู ชนะเลิศฮาลฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ไดแก GIDEON KIPKEMBOI ชาว KENYA 
 ดวยเวลา 01:06:03 ไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท พรอมถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ 
 พระบรมราชินีนาถ 
4. ผูชนะเลศิฮาลฟมาราธอน ประเภทท่ัวไปหญงิ ไดแก SENAYT YIRGA WELDEMARYAM ชาว ETHIOPIA 
 ดวยเวลา 01:19:35 ไดรับเงินรางวัล 35,000 บาท พรอมถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ 
 พระบรมราชินีนาถ 
5. ผูชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ไดแก JAMES MAREGU ชาว KEN ดวยเวลา 00:36:01 
 ไดรับเงนิรางวลั 20,000 บาท พรอมถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. ผูชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ไดแก LODKEO INTHAKOUMMAN ชาว LAO 
 ดวยเวลา 00:46:08 เงินรางวัล 15,000 บาท พรอมถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

 

คายเยาวชนศิลปน
อีสานสัญจร สอน
ศิลปถ่ินทุรกันดาร 

      จังหวัดขอนแก่นจับมือกับ ม.ขอนแก่น จัดโครงการ“อําเภอ มข. 
พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีข้ึน มุ่งผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมบูรณาการความรู้ทาง
วิชาการลงปฏิบัติการในพื้นท่ีโดยตรง นําร่องท่ี อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็น
พื้นท่ีปฏิบัติการทางสังคมแห่งแรก มีระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2556 – 2558  ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับโครงการน้ี คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีพื้นท่ีปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) สําหรับให้ภาควิชาหรือคณะวิชา
ต่าง ๆ ได้จัดการเรียนการสอน ท่ี เน้นการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี ทําให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นหลักวิชาการไปสู่
การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีได้โดยตรงเพ่ือให้เกิดผลทางปฏิบัติกับประชาชน 
หน่วยงานในพ้ืนท่ี สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถ่ินตามความต้องการ และสอดคล้องกับวิถีของชุมชน 

อําเภอ มข. พัฒนา
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มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินพันธกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนศูนยกลางดานการอนุรักษ 
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภาษา และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ พรอมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติโดยมีกิจกรรมดานประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีจัดเปนประจําทุกป คือ ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง พิธีตักบาตรสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
พิธีบวงสรวงศาลเจาพอมอดินแดง งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปน
มรดกอีสานและผูมีงานดีเดนดานวัฒนธรรมสัมพันธ ฯลฯ 

ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม
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 งบประมาณแผนดิน 

จํานวน 1.9697 ลาน
บาท (27.65%)

งบประมาณเงินรายได 
จํานวน 5.1530 ลาน
บาท (72.35%)

งบประมาณการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ปงบประมาณ 2558

รวม 7.1227 ลานบาท 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 โครงการเชิดชูเกียรติศิลป]นมรดกอสีานและวัฒนธรรม
สัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล,ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
วันอนุรักษ์มรดกไทยการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โครงการอยู่ปริวาสกรรม
 โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว

 โครงการสมโภชพระพทุธสิริสตัตราช
 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 โครงการการบริการข้อมูลเชิงวิชาการทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 โครงการสารวัฒนธรรม

ธุงอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 
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 โครงการสมโภชพระพทุธสิริสตัตราช
 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 โครงการการบริการข้อมูลเชิงวิชาการทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 โครงการสารวัฒนธรรม

ธงุอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 

 
 
 

 
 งบประมาณแผนดิน 

จํานวน 1.9697 ลาน
บาท (27.65%)

งบประมาณเงินรายได 
จํานวน 5.1530 ลาน
บาท (72.35%)

งบประมาณการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 ปงบประมาณ 2558

รวม 7.1227 ลานบาท 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 โครงการเชิดชูเกียรติศิลป]นมรดกอสีานและวัฒนธรรม
สมัพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล,ายวันพระราชสมภพ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
วันอนุรักษ์มรดกไทยการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โครงการอยู่ปริวาสกรรม
 โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว

 โครงการสมโภชพระพทุธสิริสตัตราช
 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 โครงการการบริการข้อมูลเชิงวิชาการทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 โครงการสารวัฒนธรรม

ธุงอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวั²นธรรม

• โครงการนิทรรศการเผยแพรผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

• โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

• โครงการบุญขาวจี่วิถีวัฒนธรรม (บุญเดือน 3)

• โครงการมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานอีสานครั้งที่ 2

• โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

• โครงการปใหม

• โครงการคอนเสิรตกีตารคลาสสิคระดับโลก ฮัคกี้ไอเคิลมานน

 ไทยแลนดทัวร 2014

• โครงการปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรม

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม

• กิจกรรมการประกวดสรภัญญทํานองอีสาน เนื่องในงานสมโภชหลวง 

 พอเจ็ดกษัตริย

• โครงการอนุรักษภาษาพื้นถิ่น (ไทนอย)

• โครงการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟอนลําแคนคอนเทสต”

• โครงการประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแกน

• โครงการประเพณีสงกรานต มหาวิทยาลัยขอนแกน

• โครงการกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแกน

• โครงการสารวัฒนธรรม

ธุงอีสาน : ประทับใจ สิกขา
แผนป¯ิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 

ส�านักวั²นธรรม

งบประมาณแผ่นดิน

จ�านวน 1.9697 ล้านบาท

(27.65%) 

งบประมาณเงินรายได้

จ�านวน 5.1530 ล้านบาท

(72.35%)
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สีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 2015)
ในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ด้านวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาปรับปรุงงานลอย
กระทง จากงานลอยกระทงท่ีเป็นงานประเพณีธรรมดา ให้กลายมา
เป็น “งานบุญสมมาบูชาน้ํา” หรือเรียกว่า “งานสีฐาน KKU เฟส
ติวัล” แต่ยังยึดกรอบวัฒนธรรมดังเดิมท่ีดีงามและมีสําคัญ คือ “ไม่
หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” โดยจัดงาน จํานวน 3 วัน ระหว่างวันท่ี 
23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
กิจกรรมมากมาย เช่น การตักบาตรริมบึงสีฐาน ขบวนแห่พระอุปคุต 
ขบวนแห่งานบุญสมมาบุชาน้ํา เฉลิมฉลองศาลาพระไม้ นิทรรศการ
ก ารอ อก แบ บ โคม ไฟ น าน าช า ติ  มห ก รรม ก ารก ารแ สด ง
ศิลปวัฒนธรรมลูกทุ่ง ไทย-ลาว ประกวดกระบวนแห่และกระทง 
ประกวดนางนพมาศ ประกวดอาหารอีสานระดับชาติ แข่งชันกีฬา
ไทย และจัดแสดงเรือไฟกลางนํ้า เป็นต้น 

KKU Culture Park 

   การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม หรือ
Culture Park เปนแนวทางหน่ึงในการมุงเนนใหมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม เพ่ือสราง
แรงบันดาลใจในการท่ีจะเรียนรูและจุดประกายความคิดสรางสรรค
ใหกับเยาวชน Culture Park จึงกําหนดใหมีการจัดโครงการ
สําคัญ คือ การพัฒนาหอศิลปและหองอีสานนิทัศน เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูศิลปวัฒนธรรม และการจัดโครงการสีฐานเฟสติวัล ท่ีได
ดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น ก็ประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมโดย
มีประชาชนใหความสนใจอยางมาก 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนขาวเหนียว 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  โด ย อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน .มข .) จัดตกแต่งขบวนสินไซ 
ร่วมงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน
และถนนข้าวเหนียว ประจําปี 2558 ร่วมกับเทศบาลนคร
ขอนแก่นโดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วม ประกอบด้วย
ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และขบวนเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และขบวน
สินไซท่ีได้จําลองขบวนให้คล้ายกับเรื่องราวในวรรณกรรมสิน
ไซ มีสีโห และสัตว์ในวรรณคดีเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้ย่ังยืน 

ศรีศรีสงกรานต ผาพ้ืนเมืองอีสาน 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีหนึ่งท่ีมีความสําคัญของชาวไทย 
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมโอกาสมหามงคลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุม ารี  ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดงานในช่ือ 
“ศรีศรีสงกรานต์ ผ้าพ้ืนเมืองอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น’’ 
ประจําปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยกิจกรรม
ภายในงานมีพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
และการแสดงกตเวทิตาคุณรดน้ํ าขอพรจากผู้อาวุโส และ
คณาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ 

ในป พ.ศ. 2558 นับเปนปแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสราง

ภาพลักษณใหมดานวัฒนธรรม ดวยการพัฒนาปรับปรุงงาน

ลอยกระทง จากงานลอยกระทงที่เปนงานประเพณีธรรมดา 

ใหกลายมาเปน “งานบุญสมมาบูชานํ้า” หรือเรียกวา “งานสีฐาน 

KKU เฟสตวิลั” แตยงัยดึกรอบวฒันธรรมดงัเดมิทีด่งีามและทีส่าํคญั 

คือ “ไมหลงของเกา ไมเมาของใหม” โดยจัดงาน จํานวน 3 วัน 

ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัย

ขอนแกน มีกิจกรรมมากมาย เชน การตักบาตรริมบึงสีฐาน ขบวน

แหพระอุปคุต ขบวนแหงานบุญสมมาบุชานํ้า เฉลิมฉลองศาลา

พระไม นิทรรศการการออกแบบโคมไฟนานาชาติ มหกรรม

การการแสดงศิลปวัฒนธรรมลูกทุง ไทย-ลาว ประกวดกระบวนแห

และกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดอาหารอีสานระดับชาติ 

แขงขันกีฬาไทย และจัดแสดงเรือไฟกลางนํ้า เปนตน
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เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนขาวเหนียว 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  โด ย อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน .มข .) จัดตกแต่งขบวนสินไซ 
ร่วมงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน
และถนนข้าวเหนียว ประจําปี 2558 ร่วมกับเทศบาลนคร
ขอนแก่นโดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วม ประกอบด้วย
ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และขบวนเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และขบวน
สินไซท่ีได้จําลองขบวนให้คล้ายกับเรื่องราวในวรรณกรรมสิน
ไซ มีสีโห และสัตว์ในวรรณคดีเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้ย่ังยืน 

ศรีศรีสงกรานต ผาพ้ืนเมืองอีสาน 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีหนึ่งท่ีมีความสําคัญของชาวไทย 
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมโอกาสมหามงคลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุม ารี  ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดงานในช่ือ 
“ศรีศรีสงกรานต์ ผ้าพ้ืนเมืองอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น’’ 
ประจําปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยกิจกรรม
ภายในงานมีพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
และการแสดงกตเวทิตาคุณรดน้ํ าขอพรจากผู้อาวุโส และ
คณาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ 

ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีหน่ึงที่มีความสําคัญของ

ชาวไทย เพื่อรวมสืบสานประเพณีอันดีงาม พรอมโอกาส

มหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงได

จัดงานในชื่อ “ศรีศรีสงกรานต ผาพื้นเมืองอีสาน มหาวิทยาลัย

ขอนแกน’’ ประจําป 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปและสัญลักษณ

มหาวทิยาลัย และการแสดงกตเวทติาคณุรดนํา้ขอพรจากผูอาวโุส 

และคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแกน(อน.มข.) จัดตกแตงขบวนสินไซ รวมงานสุดยอด

สงกรานตอสีาน เทศกาลดอกคูนเสยีงแคนและถนนขาวเหนยีว 

ประจําป 2558 รวมกับเทศบาลนครขอนแกน โดยมีนักศึกษา

จากทุกคณะเขารวม ประกอบดวยขบวนเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาพระบรม

ราชินีนาถ และขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขบวนสินไซที่ไดจําลองขบวน

ใหคลายกับเรื่องราวในวรรณกรรมสินไซ มีสีโห และสัตวใน

วรรณคดีเปนองคประกอบหลัก รวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน

ในการรวมอนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชน

และทองถิ่นใหยั่งยืน

เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนขาวเหนียว 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  โด ย อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อน .มข .) จัดตกแต่งขบวนสินไซ 
ร่วมงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน
และถนนข้าวเหนียว ประจําปี 2558 ร่วมกับเทศบาลนคร
ขอนแก่นโดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วม ประกอบด้วย
ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และขบวนเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และขบวน
สินไซท่ีได้จําลองขบวนให้คล้ายกับเรื่องราวในวรรณกรรมสิน
ไซ มีสีโห และสัตว์ในวรรณคดีเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้ย่ังยืน 

ศรีศรีสงกรานต ผาพ้ืนเมืองอีสาน 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีหนึ่งท่ีมีความสําคัญของชาวไทย 
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมโอกาสมหามงคลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุม ารี  ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดงานในช่ือ 
“ศรีศรีสงกรานต์ ผ้าพ้ืนเมืองอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น’’ 
ประจําปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยกิจกรรม
ภายในงานมีพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
และการแสดงกตเวทิตาคุณรดน้ํ าขอพรจากผู้อาวุโส และ
คณาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ 
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             วันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตรง          ตรงกับวันท่ี 25 มกราคม ในปี พ.ศ. 2558
         เป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยครบรอบ 51 ปี ได้จัด 
    กิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป และพิธี
เจริญ พ ระ พุ ท ธมน ต์ โดยพ ระ เก จิ ช่ื อ ดั ง ท่ั วภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเสริมความเป็นสิริ
มงคล ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา 
ผู้ล่วงลับ รวมท้ังเป็นการทํานุบํารุงวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย โดยจัดขึ้นในในวันเสาร์ท่ี 
24 มกราคม 2558 ณ  บริเวณพิธีสะพานขาว และ
อาคารสิริคุณากร

วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

โครงการ  "สัญ จรทํ าบุญ ถวาย เที ยนพรรษา 
ป ระ จํ าปี  2558" จั ด ขึ้ น ระห ว่ าง วัน ท่ี  25-26 
กรกฎาคม 2558 โดยจัดขบวนธรรมถวายเทียน
พรรษา 9 วัด ในเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ-
ส ก ล น ค ร -อุ ด ร ธ านี เพื่ อ เป็ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
พระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามเป็น
ประจําทุกปี 

สัญจรทําบุญถวายเทียนพรรษา 

บําเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการ
ทํานุบํารุงพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย การทํา
วัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา
จากพระอาจารย์ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นสิริมงคล 
เช่นปล่อยปลาริมบึงสีฐาน บําเพ็ญภาวนาสติเป็นต้น 

บําเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 

 

 
 

 
 

 

พิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) 

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัด
บ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มรณภาพเมื่อวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2558 ด้วยอายุ 92 ปี ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ท่ามกลางความ
โศกเศ ร้าของคณะแพทย์ ท่ี ทํ าการรักษาอย่างสุด
ความสามารถ  และบรรดาลูก ศิษ ย์ยานุ ศิษ ย์ ท่ั ว
ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้ดําเนิน
ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ ในการนําสรีระสังขาร
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มาบําเพ็ญกุศลและมอบให้แก่ 
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงได้กาํหนดการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศล โดยศิษยานุ
ศิษย์และประชาชนผู้เคารพศรัทธาณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ระหว่าง วันท่ี 17 - 23 พฤษภาคม 2558 
และเมื่อเสร็จส้ินพิธีกรรมทางศาสนาได้ส่งมอบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป 

พิธีบวงสรวงศาลเจาพอมอดินแดง 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา จัดเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 โดยประธานใน
พิธีเปล่ียนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ต่อด้วยพราหมณ์นําบูชาพระรัตนตรัย และบูชา
สักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถวายเครื่องบวงสรวง ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีวางธูป
เทียนสักการะ จากน้ันมีการแสดงรําบวงสรวงโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในภาคบ่ายและคํ่า
มีกิจกรรมน้อมใจนักศึกษา บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง โดยการต้ังขบวนแห่ของสโมสรนักศึกษา
ทุกคณะ ใช้ช่ือขบวนแห่ว่า “น้อมใจนักศึกษา ม.ขอนแก่น บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง” 

             วันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ตรงกับวันท่ี 25 มกราคม ของทุกป 

            ในป พ.ศ 2558  เปนปที่มหาวิทยาลัยครบ

รอบ 51 ป ไดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ 

500 รูป และพิธเีจริญพระพุทธมนตโดยพระเกจิชือ่ดงั

ทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่เปนการเฉลมิฉลอง

วาระวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเสริม

ความเปนสิริมงคล ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแก

บรรพชน ผูมีคุณูปการตอมหาวิทยาลัย ตลอดจน

คณาจารย บุคลากรนักศึกษา ผูลวงลับ รวมทั้ง

เปนการทํานุบํารุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

ของชาวไทย โดยจัดข้ึนในวันเสารท่ี 24 มกราคม 2558 

ณ บริเวณพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร

โครงการ “สัญจรทําบุญถวายเทียนพรรษา ประจํา

ป 2558” จัดขึ้นระหวางวันที่ 25-26 กรกฎาคม 

2558 โดยจัดขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด 

ในเสนทางขอนแกน-กาฬสินธุ-สกลนคร-อุดรธานี

เพ่ือเปนการสงเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการถือปฏิบัติตาม

ประเพณีอันดีงามเปนประจําทุกป

บําเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ เพื่อส งเสริม

ใหบุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของ

การทํานุบํารุงพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบดวย 

การทําวัตรสวดมนตเย็น เจริญภาวนา และฟงธรรม

เทศนาจากพระอาจารย และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเปน

สิริมงคล เชนปลอยปลาริมบึงสีฐาน บําเพ็ญภาวนา

สติเปนตน
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พิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) 

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัด
บ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มรณภาพเมื่อวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2558 ด้วยอายุ 92 ปี ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ท่ามกลางความ
โศกเศ ร้าของคณะแพทย์ ท่ี ทํ าการรักษาอย่างสุด
ความสามารถ  และบรรดาลูก ศิษ ย์ยานุ ศิษ ย์ ท่ั ว
ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้ดําเนิน
ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ ในการนําสรีระสังขาร
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มาบําเพ็ญกุศลและมอบให้แก่ 
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงได้กาํหนดการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบําเพ็ญกุศล โดยศิษยานุ
ศิษย์และประชาชนผู้เคารพศรัทธาณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ระหว่าง วันท่ี 17 - 23 พฤษภาคม 2558 
และเมื่อเสร็จส้ินพิธีกรรมทางศาสนาได้ส่งมอบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป 

พิธีบวงสรวงศาลเจาพอมอดินแดง 

เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา จัดเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 โดยประธานใน
พิธีเปล่ียนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ต่อด้วยพราหมณ์นําบูชาพระรัตนตรัย และบูชา
สักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถวายเครื่องบวงสรวง ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีวางธูป
เทียนสักการะ จากน้ันมีการแสดงรําบวงสรวงโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในภาคบ่ายและคํ่า
มีกิจกรรมน้อมใจนักศึกษา บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง โดยการต้ังขบวนแห่ของสโมสรนักศึกษา
ทุกคณะ ใช้ช่ือขบวนแห่ว่า “น้อมใจนักศึกษา ม.ขอนแก่น บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง” 

ประโยชนตอประเทศชาติสืบไป
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กิจกรรมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมลงแขกเก่ียวข้าว
นานาชาติ ณ บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
เป็นการจัดครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมมีการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมข้าว 
พิธีทําขวัญลานข้าว การนวดข้าวแบบด้ังเดิม สอนการทําปี่จากซังข้าว 
การแข่งขันเก่ียวข้าวนานาชาติ และการลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ มี
ตัวแทนส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณาจารย์และนักศึกษาจาก
แห่งชาติ สปป.ลาว นักเรียน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน 
และร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาเน้ือที่ประมาณ 25 ไร่ ของเกษตรกร 
จํานวน 8 ราย กิจกรรมน้ีทําให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เสียสละ
อุทิศตนเพื่อสังคม และได้ร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขก
ดํานาเกี่ยวข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง  วิ ช า เ อ ก ก า ร ล ะ ค ร   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของ
หลักสูตรในรอบปฐมทัศน์ ในเร่ือง “เทพธิดาแห่งเมืองสะเลเต” 
ภายใต้โครงการ First Act เพ่ือให้นักศึกษาวิชาเอกการละคร 
รุ่นแรก ได้ฝึกการทํางานจากประสบการณ์จริง ทั้งในบทบาท
ของนักแสดง เบื้องหลัง และรวมไปถึงการบริหารจัดการท้ังนี้
นักแสดงท้ังหมดได้รับเชิญในเวทีระดับนานาชาติ  ในงาน 
Burapha Music and Performing Arts International 
Festival 2015ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

กาวแรก นศ.เอกการละคร รุนแรก  
สูเวทีละครระดับนานาชาติ 

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทปตท.จํากัด มหาชน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถในการ
วาดภาพของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น 
ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย  มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะศึกษา ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน โครงการศิลปกรรมปตท .  
เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ 
“อนาคต...ออกแบบได้ Image of Future” 

ธุงอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 

 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือถ่ายภาพเพื่อใช้
จัด ทํ า ส่ือประชาสัมพั นธ์ก ารท่ องเที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่ท้ังในและต่างประเทศโดย
ถ่ายทําภาพประเพณีท่ีสําคัญ ประกอบด้วย พิธี
ผูกเส่ียว  พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีลอยเคราะห์ และ
ประเพณีตรุษสงกรานต์ และจังหวัดขอนแก่น 
ได้รับพิจารณาให้ เป็นตัวแทนภูมิภาคในการ
ถ่ายภาพกิจกรรมวัฒนธรรม 

สืบสานและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวขาวนานาชาต ิ

มข. รวมกับ ททท. ทําสื่อประชาสัมพันธ 
ทองเท่ียววัฒนธรรมเผยแพรท่ัวโลก 

         “ครูของข้อย” ภาพยนตร์สานสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม ไทย-ลาว โดยหอภาพยนตร์
อี ส า น  ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมฮูปเงา กรม
ม รด ก  แล ะก รม วิ จิ ต ร ศิ ล ป์  ส าธารณ รั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาวเพื่ อสะท้ อน
จิตสํานึกความมีอุดมการณ์ของครูชนบท และ
เป็นภาพยนตร์เพื่อการศึกษาวิจัย 

“ครูของขอย” 

         “ครูของขอย” ภาพยนตรสานสัมพันธ

ศิลปวัฒนธรรม ไทย-ลาว โดยหอภาพยนตร

อีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน รวมกับกรมฮูปเงา กรมมรดก และ

กรมวิจิตรศิลป สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเพื่อสะทอนจิตสํานึกความ

มีอุดมการณของครูชนบท และเปนภาพยนตร

เพื่อการศึกษาวิจัย
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กิจกรรมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมลงแขกเก่ียวข้าว
นานาชาติ ณ บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
เป็นการจัดครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมมีการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมข้าว 
พิธีทําขวัญลานข้าว การนวดข้าวแบบด้ังเดิม สอนการทําปี่จากซังข้าว 
การแข่งขันเก่ียวข้าวนานาชาติ และการลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ มี
ตัวแทนส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณาจารย์และนักศึกษาจาก
แห่งชาติ สปป.ลาว นักเรียน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน 
และร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาเน้ือที่ประมาณ 25 ไร่ ของเกษตรกร 
จํานวน 8 ราย กิจกรรมน้ีทําให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เสียสละ
อุทิศตนเพื่อสังคม และได้ร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขก
ดํานาเกี่ยวข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง  วิ ช า เ อ ก ก า ร ล ะ ค ร   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของ
หลักสูตรในรอบปฐมทัศน์ ในเร่ือง “เทพธิดาแห่งเมืองสะเลเต” 
ภายใต้โครงการ First Act เพ่ือให้นักศึกษาวิชาเอกการละคร 
รุ่นแรก ได้ฝึกการทํางานจากประสบการณ์จริง ทั้งในบทบาท
ของนักแสดง เบื้องหลัง และรวมไปถึงการบริหารจัดการท้ังนี้
นักแสดงท้ังหมดได้รับเชิญในเวทีระดับนานาชาติ  ในงาน 
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กาวแรก นศ.เอกการละคร รุนแรก  
สูเวทีละครระดับนานาชาติ 

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทปตท.จํากัด มหาชน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถในการ
วาดภาพของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น 
ป ระ ถม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย  มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะศึกษา ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน โครงการศิลปกรรมปตท .  
เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ 
“อนาคต...ออกแบบได้ Image of Future” 

ธุงอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 

หลักสูตรศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร คณะ

ศิลปกรรมศาสตร ไดจัดการแสดงละครเวทีเรื่องแรก

ของหลักสูตรในรอบปฐมทัศน ในเร่ือง “เทพธิดาแหง

เมืองสะเลเต” ภายใตโครงการ First Act เพื่อให

นักศึกษาวิชาเอกการละคร รุนแรก ไดฝกการทํางาน

จากประสบการณจริง ทั้งในบทบาทของนักแสดง

เบื้องหลัง และรวมไปถึงการบริหารจัดการทั้ งนี้

นักแสดงทัง้หมดไดรบัเชญิในเวทรีะดบันานาชาต ิ ในงาน 

Burapha Music and Performing Arts International 

Festival 2015 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชน

ภาคตะวันออกเ©ียงเหน×อ
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รวมโชวความเปนไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคของไทย 

"Experience Thailand" 

การจัดงาน “Experience Thailand”คร้ังท่ี 2 จัดโดยสถานกงสุลไทยและบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้สนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2558 ท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก มีการแสดงดนตรีภาคอีสาน โดยวงสินไซ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยท้ังศิลปะทางภาคเหนือ กลาง อีสาน สร้าง
ความสนุกสนานและความบันเทิงกับผู้เข้าเย่ียมชมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการแสดงการละเล่นดนตรีของภาคอีสานโดยวงสินไซ ได้
สร้างความม่วนซ่ืน เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องภายในงาน 

งานประกาศเชิดชูเกียรตศิิลปนมรดกอีสาน 
จัดขึ้นเน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย 

ประจําป 2558 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบโดย
มอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจําปี 2558 ท้ังส้ิน 27 ท่าน จากการ
เสนอช่ือศิลปินอีสานและผู้ท่ีมีผลงานด้านวัฒนธรรมทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 

รวมโชวความเปนไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคของไทย 

"Experience Thailand" 

การจัดงาน “Experience Thailand”คร้ังท่ี 2 จัดโดยสถานกงสุลไทยและบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้สนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2558 ท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก มีการแสดงดนตรีภาคอีสาน โดยวงสินไซ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยท้ังศิลปะทางภาคเหนือ กลาง อีสาน สร้าง
ความสนุกสนานและความบันเทิงกับผู้เข้าเย่ียมชมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการแสดงการละเล่นดนตรีของภาคอีสานโดยวงสินไซ ได้
สร้างความม่วนซ่ืน เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องภายในงาน 

งานประกาศเชิดชูเกียรตศิิลปนมรดกอีสาน 
จัดขึ้นเน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย 

ประจําป 2558 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบโดย
มอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจําปี 2558 ท้ังส้ิน 27 ท่าน จากการ
เสนอช่ือศิลปินอีสานและผู้ท่ีมีผลงานด้านวัฒนธรรมทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 

รวมโชวความเปนไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคของไทย 

"Experience Thailand" 

การจัดงาน “Experience Thailand”คร้ังท่ี 2 จัดโดยสถานกงสุลไทยและบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้สนับสนุน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2558 ท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก มีการแสดงดนตรีภาคอีสาน โดยวงสินไซ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยท้ังศิลปะทางภาคเหนือ กลาง อีสาน สร้าง
ความสนุกสนานและความบันเทิงกับผู้เข้าเย่ียมชมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการแสดงการละเล่นดนตรีของภาคอีสานโดยวงสินไซ ได้
สร้างความม่วนซ่ืน เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องภายในงาน 

งานประกาศเชิดชูเกียรตศิิลปนมรดกอีสาน 
จัดขึ้นเน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย 

ประจําป 2558 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบโดย
มอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจําปี 2558 ท้ังส้ิน 27 ท่าน จากการ
เสนอช่ือศิลปินอีสานและผู้ท่ีมีผลงานด้านวัฒนธรรมทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 

การจัดงาน “Experience Thailand”ครั้งที่ 2 จัดโดยสถานกงสุลไทยและบริษัทไทยเบพเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนผูสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2558 ที่นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริก มีการแสดงดนตรีภาคอีสาน โดยวงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อเปนตัวแทน

ในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งศิลปะทางภาคเหนือ กลาง อีสาน สรางความสนุกสนานและความบันเทิงกับผูเขาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี 

ซึ่งการแสดงการละเลนดนตรีของภาคอีสานโดยวงสินไซ ไดสรางความมวนซื่น เรียกเสียงปรบมือไดอยางกึกกองภายในงาน
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มิวเซียมเฟสติวัล2015 
งาน เท ศ ก าลพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ มิวเซียมเฟสติวัล
2015จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558ณ 
หอศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือ  

และพัฒนาเครือข่าย รวมถึงแนะนําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเผยแพร่ความรู้จากพิพิธภัณฑ์สู่สาธารณชนเพื่อ
สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการนําเสนอเร่ืองราวแห่งรากเหง้าชาวอิสานท่ีว่า
ด้วยเร่ือง “ข้าว เกลือ โลหะ” 

เป็นเวทีเปิดกว้างสําหรับการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา 
ศิลปิน นักคิด นักเขียน และผู้ท่ีสนใจทั่วไปให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปะในแขนงต่างๆ  จัดขึ้น  ณ  สะพานขาว ระหว่างวัน ท่ี  27-28 
กุมภาพันธ์ 2558การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างคับค่ัง มีท้ังกลุ่มศิลปิน
นักร้องนักแสดง การจัดเสวนากับผู้กํากับหนังช่ือดังมาให้ความรู้ การ
แสดงผลงานของนักศึกษา คณาจารย์ ศิลปินอิสระ การแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่าย การเขียนสีน้ํา สีน้ํามัน การปั้นรูปเหมือนบุคคล การวาด
ภาพเหมือน  การแกะสลักน้ํ าแข็ง การปฏิบัติ งานภาพพิมพ์  การ
ปฏิบัติงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การฉายหนังส้ัน และการระบายสีสําหรับ
เด็กและประชาชนบนพื้นถนน 

นักศึกษารายวิชาวรรณกรรมหมอลําลงพ้ืนที่เก็บขอมูล 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชา 416104วรรณกรรมหมอลํา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 16 
คนร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลและลงพื้นท่ีในการศึกษาวิวัฒนาการหมอลํา 
ณ วัดชัยสิทธ์ิ บ้านนาเพียง ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีอาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญอาจารย์ผู้สอนร่วมสังเกตและให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาด้วย การเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาดังกล่าวทําให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในหมู่บ้านและได้ศึกษาเรื่องราว
หมอลําจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลํา) นางฉวีวรรณ 
ดําเนิน (พันธุ) และศิลปินอีกหลายท่าน 

เทศกาลงานถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งท่ี 12 

มวิเซยีมเฟสตวิลั 2015 งานเทศกาลพพิธิภณัฑ

ทองถ่ิน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ หรอื มวิเซยีม

เฟสติวัล 2015 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2558 ณ หอศลิปวฒันธรรม เพือ่สรางความรวมมอื 

เปนเวทีเปดกวางสําหรับการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา ศิลปน 

นักคิด นักเขียน และผู  ท่ีสนใจทั่วไปให มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดานศิลปะในแขนงตางๆ จัดขึ้น ณ สะพานขาว ระหวางวันที่ 27-28 

กุมภาพันธ 2558vการจัดกิจกรรมเปนไปอยางคับค่ัง มีท้ังกลุมศิลป

นนักรองนักแสดง การจัดเสวนากับผูกํากับหนังชื่อดังมาใหความรู การ

แสดงผลงานของนักศึกษา คณาจารย ศิลปนอิสระ การแสดงนิทรรศการ

ภาพถาย การเขียนสนีํา้ สนีํา้มัน การปนรปูเหมอืนบคุคล การวาดภาพเหมอืน 

การแกะสลกันํา้แขง็ การปฏบิตังิานภาพพมิพ การปฏิบัตงิานเครือ่งเคลือบ

ดินเผา การฉายหนังสั้น และการระบายสีสําหรับเด็กและประชาชน

บนพื้นถนน

เทศกาลงานถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 12
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การจัดนิทรรศการวิถีวิถีผ้าทอ กลุ่มชาติ
พันธ์ลุ่มน้ําโขง เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน เผยแพร่องค์ความรู้ หัตถกรรม
เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายของชาติพันธ์ุ
ต่างๆ ในภาคอีสานและลุ่มน้ําโขง และ
เพื่อฟื้นฟูการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมือง
ตามพ้ืนถิ่นต่างๆ ซึ่งนําไปสู่การส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

นิทรรศการสืบสานวิถีผาทอ
กลุมชาติพันธลุมนํ้าโขง 

การเขียนภาษาอีสาน 
(อักษรไทนอย) 

สํานักวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลนคร
ขอนแก่น เล็งเห็นความสําคัญในการ
ร่วมฟื้ นฟู อั ต ลักษ ณ์ อีสาน โดยการ
ค้นคว้า รวบรวม ศึกษา และเผยแพร่ใน
เชิงวิชาการ และองค์ความรู้ โดยใช้การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษา
อีสาน  (อักษรไทน้ อย ) เมื่ อ วัน ท่ี  6 
มิถุนายน 2558ณ อาคารพุทธศิลป์

สํารวจบานไมเกาเชียงคาน
เพ่ืออนุรักษ

ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธ์ุ  รอง ผอ.สํานักบริการวิชาการ นําผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ผศ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์  และ อ.
วิทยากร  ดวงแก้ว  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้เช่ียวชาญ
ด้านการตลาด คือ อ.ณัฏฐนันท์  เลิศพงษ์ศิลป์  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สํารวจและเก็บข้อมูลบ้านไม้เก่าถนนคนเดิน
เมืองเชียงคาน  เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม  2558  เพ่ือศึกษาสถานภาพ 
ปัญหาการท่องเที่ยวปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นํามากําหนด
แนวทางและมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทําแผนบริหารจัดการ
ถนนวัฒนธรรมเชียงคาน และแนวทางอนุรักษ์บ้านไม้เก่า

ธุงอีสาน :ประทับใจ  สกิขา 

การเขียนภาษาอีสาน
(อักษรไทน้อย)

การจัดนิทรรศการวิถีวิถีผาทอ กลุ มชาติ

พันธลุมนํ้าโขง เพื่ออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

เผยแพรองคความรู หัตถกรรมเสื้อผาและ

เครื่องแตงกายของชาติพันธุตางๆ ในภาค

อีสานและลุ มนํ้าโขง และเพื่อฟ นฟูการ

แตงกายดวยผาทอพืน้เมอืงตามพื้นถิน่ตางๆ 

ซึ่งนําไปสูการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

อยางยั่งยืน

ดร.ดวงจันทร นาชัยสินธุ  รอง ผอ.สํานักบริการวิชาการ นําผูเช่ียวชาญทางดาน

สถาปตยกรรมศาสตร คือ ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท และ อ.วิทยากร ดวงแกว จากคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มข. และผูเช่ียวชาญดานการตลาด คอื อ.ณฏัฐนนัท เลศิพงษศลิป  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สํารวจและเก็บขอมูลบานไมเกาถนนคน

เดินเมืองเชียงคาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เพื่อศึกษาสถานภาพ ปญหาการทอง

เที่ยวปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามากําหนดแนวทางและมาตรการการสงเสริม

การทองเที่ยว จัดทําแผนบริหารจัดการถนนวัฒนธรรมเชียงคาน และแนวทางอนุรักษ

บานไมเกา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําโดย รองศาสตราจารย์ 
ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ .ดร.ฑีฆายุ  พลาง
กูรจอร์นส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.
ศิริพงษ์เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร 
นายบัญชา พระพล ผ้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

สายสัมพันธสองแผนดินแนนแฟน เฉลิม
ฉลอง 40 ป ทางการทูตไทย-จีน

ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “40ปี แห่ง
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน” เพ่ือเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น คร้ังท่ี 1 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ ศาลาพระราชทานปริญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ Broadcast 
Thai Television Company Limited แ ล ะ  Journal Entertainment 
Tribute Inc. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่นให้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก การจัดงานในคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆท่ีสําคัญของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยอีกด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ม.
ขอนแก่น  จัดโครงการ “ค่ายอาเซียน  ปี  2557” ใน
ระหว่างวัน ท่ี 24-29 ธันวาคม 2557 มุ่ งห วังให้นิ สิต
นักศึกษาเกิดความตระหนักและเจตคติ ท่ีดี เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยมีนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่ ศึกษาในประเทศไทยมาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ เร่ือง ประชาคมอาเซียน ในมิติต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยกับนักศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

งานประชาสัมพันธวัฒนธรรมญ่ีปุน

มข. เปนเจาภาพจัดคายอาเซียนสําหรับ
นิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ 

ความสัมพันธระหวางกัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย รองศาสตราจารย 

ทพญ.ดร.นวรัตน วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดี

ฝายการตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน พรอมดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ทพ.ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอรนส 

ผูชวยอธกิารบดีฝายวเิทศสมัพนัธ ดร.ศิรพิงษ เพยีศิริ 

ผู ช วยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร นายบัญชา 

พระพล ผูชวยอธิการบดีฝาย ศิลปวัฒนธรรมและ
ชุมชนสัมพันธ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมงาน “40 ป แหงความสัมพันธทางการทูต

ไทย-จนี” เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และ ม.ขอนแกน 

จัดโครงการ “คายอาเซียน ป 2557” ในระหวางวันที่ 24-29 

ธันวาคม 2557 มุงหวังใหนิสิตนักศึกษาเกิดความตระหนัก

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีนักศึกษาไทย

กับนักศึกษาจากกลุมประเทศอาเซียนที่ศึกษาในประเทศไทย

มาแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูรวมกันผานกิจกรรม

ที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

มีความรูความเขาใจ เรื่อง ประชาคมอาเซียนในมิติตางๆ เพื่อ

เตรยีมความพรอมและเปดโอกาสใหนกัศกึษาไทยกบันกัศกึษา

ในกลุมประเทศอาเซียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางกัน
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ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 
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ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จํานวนสัญชาติของนักศกึษาต่างชาติ  36 ประเทศ 33 ประเทศ 18 ประเทศ 
จํานวนนักศึกษาทุกระดับแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 
(Inbound) 

381 326 n/a 

จํานวนนักศึกษาทุกระดับแลกเปลี่ยนไปยัง
ต่างประเทศ (Outbound) 

389 562 n/a

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน) ปี ศษ. 2555 ปี ศษ. 2556 ปี ศษ. 2557 
ผูส้าํเร็จการศึกษาทัง้หมด 9,176 7,938 8,018
ปริญญาตรี 6,363 (69.34%) 5,616 (70.75%) 5,909 
ปริญญาโท 2,525 (27.52%) 2,024 (25.50%) 1,777
ปริญญาเอก 203(2.21%) 193 (2.43%) 208 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 (0.02%) 3 (0.04%) 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 80 (0.87%) 100 (1.26%) 120 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 3(0.03%) 2 (0.03%) -

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ปีศษ.) 

34,096 : 2,315 33,936 : 2,069 34,109 :2,038 
= 14.73 : 1 = 16.40 : 1  =  n/a : 1 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต         รุ่นที่ 45 ปีศษ. 54 รุ่นที่ 46 ปีศษ. 55 รุ่นที่ 47 ปีศษ. 56 
มีงานทํา(คน) 4,313 (75.06%) 4,175 (66.18%) 3,885 คน (72.44%) 
ยังไม่มีงานทํา (คน) 603 (10.49%) 1,171 (18.56%) 842 คน (15.70%) 
ศึกษาตอ่ (คน) 508 (8.84%) 705 (11.17%) 636 คน (11.86%) 

เงินเดือนท่ีบัณฑิตได้รับ (บาท/เดือน) รุ่นที่ 45 ปีศษ. 54 รุ่นที่ 46 ปีศษ. 55 รุ่นที่ 47 ปีศษ. 56 
เงินเดือนสูงสดุ (>20,001 บาท) (>50,001 บาท) (>50,001 บาท) 

1,083คน(23.37%) 147 คน (2.3%) 184 (4.74%) 
เงินเดือนขั้นต่ํา  (<7,500 บาท) (<15,000 บาท) (<15,000 บาท) 

120 คน(2.59%) 1,383 คน(21.92%) 1,078 (27.75%) 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (คํานวณร้อยละตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา) 

ผูส้าํเร็จการศึกษา ผูส้าํเร็จการศึกษา ผูส้าํเร็จการศึกษา 
198 คน 226 คน  235 คน 

ระดับชาติ 176 เรื่อง (88.89%) 93 เรื่อง (41.15%) 111 เรื่อง (47.23%) 
ระดับนานาชาติ 328 เรื่อง(165.66%) 276 เรื่อง (122.12%) 392 เรื่อง(166.81%) 

รวม 504 เรื่อง(254.55%) 369 เรื่อง (163.27%) 503 เรื่อง(214.04%) 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (คํานวณร้อยละตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา) 

ผูส้าํเร็จการศึกษา 
2,438 คน 

ผูส้าํเร็จการศึกษา 
2,424 คน 

ผู้สําเร็จการศึกษา 
2,089 คน 

ระดับชาติ 1,372 เรื่อ(56.28%) 1,084 เรื่อ(44.72%) 1,372 เรื่อ(65.68%) 
ระดับนานาชาติ 283 เรื่อง (11.61%) 315 เรื่อง (12.99%) 430 เรื่อง (20.58%) 

รวม 1,655 เรื่อ(67.88%) 1,399 เรื่อง(77.72%) 1,802 เรื่อ(86.26%) 
จํานวนเงินทุนการศึกษาท้ังหมด (บาท)  46,713,524 42,662,048 45,176,330 

จากแหล่งทุนภายใน  10,000,000 6,000,000 5,000,000 
 จากแหล่งทุนภายนอก 36,713,524 36,662,048 40,176,330 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)

ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปศษ.)

505

596

เงินเดือนสูงสุด

เงินเดือนขั้นตํ่า
 120 คน (2.59%)

1,083 คน (23.37%)

1,383 คน (21.92%)

= 14.73 : 1 = 16.40 : 1 = 16.4 : 1

203 (2.21%)

3 (0.03%)

328 เรื่อง (165.66%) 392 เรื่อง (166.81%)

503 เรื่อง (214.04%)504 เรื่อง (254.55%)

1,372 เรื่อง (56.28%)

1,655 เรื่อง (67.88%) 1,399 เรื่อง (77.72%) 1,802 เรื่อง (86.26%)

1,084 เรื่อง (44.72%) 1,372 เรื่อง (65.68%)
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ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน/จํานวนทุน 
การศกึษาท้ังหมด (คน/ทุน)  

2,894 2,409 2,407 

จากแหล่งทุนภายใน 1,000 600 500 
จากแหล่งทุนภายนอก 1,894 1,809 1,907

สัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเทียบเท่า 

6.4 : 3.2 : 0.4 6.5 : 3.0 : 0.5 6.8 : 2.7 : 0.4 

สัดส่วน ตามตําแหน่ง ศ. รศ. ผศ. และ อ.     0.2 : 2.2 : 3.1 : 4.5 0.2 : 2.2 : 3.2 : 4.4 0.3 : 2.1 : 3.5 : 4.2 
จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (ไม่รวม รร.สาธิต) 43 48 49 
จํานวนบุคลากรท้ังหมด 10,976 11,177 11,239 

สายผูส้อน(รวม รร. สาธติ) 2,344 2,368 2,320 
สายผูส้อน(ไม่รวม รร. สาธิต) 2,049 2,069 2,038
สายผูส้อนสังกดั รร. สาธติ 295 299 282 
สายสนับสนุน 8,632 8,809 8,919
ข้าราชการทั้งหมด 3,172 3,056 1,299 
สายผูส้อน 1,316 1,254 751
สายสนับสนุน 1,856 1,802 548 
พนักงานทั้งหมด 3,554 3,843 5,913
สายผูส้อน 769 846 1,307 
สายสนับสนุน 2,785 2,997 4,606

จํานวนสายผู้สอน : วุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ (ไม่รวม รร. สาธิต) 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 1 1 1
ปริญญาตรี 92 96 85 
ปริญญาโท 649 627 558
ปริญญาเอก 1,308 1,345 1,394 
ศาสตราจารย์ 45 42 51
รองศาสตราจารย์ 450 441 424 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 637 682 713
อาจารย์ 917 904 850 

ค่าซ้ือหนังสือ, ตํารา, โสตทัศน์ (บาท) 7,172,360 53,469,268.48 1,703,922.05 
ค่าซ้ือวารสารภาษาต่างประเทศ(บาท) 12,265,158 4,609,164 5,058,100.55 
ค่าซ้ือวารสารภาษาไทย(บาท) 449,051 449,051 2,753,950.79
ค่าใช้จ่ายสําหรับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน (บาท) 

95,579,432.88 8,803,135 1,379,307.98 

งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย(บาท) 707,496,295.48 1,006,462,538.41 813,533,150 
234,261,166 397,453,187 138,944,410 
246,433,632 172,707,756 208,144,028 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน (บาท)

จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (บาท)
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รายงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกบัมหาวิทยาลัยตางประเทศ ปงบประมาณ 
2558 ดานการบริการวิชาการ, ดานการเรียนการสอน, ดานการแลกเปลี่ยนอาจารย/
บุคลากร, ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ดานการวิจัย

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังหมด (เรื่อง) 2,139 2,021 1,584 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 875 709 444 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1,264 1,312 1,140 
จํานวนนักวิจัยชื่อแรกท่ีมีผลงานวิจัย 744 คน (36.01%) 484 คน (23.43%) 707 คน (34.22%) 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง(Citation) 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

5,577 บทความ 6,321 บทความ 5,654 บทความ 

ฐานข้อมูล Scopus 3,569 3,988 3,619 
ฐานข้อมูล ISI 2,008 2,333 2,035 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ท่ีได้รับการออกเลขท่ี)

394 ผลงาน 198 ผลงาน 361 ผลงาน 

อนุสทิธิบัตร (ผลงาน) 30 31 48 
ลิขสิทธิ ์(ผลงาน) 359 124 311
สิทธิบัตร 5 43 12 

งบประมาณท้ังหมด (บาท) 107,789,395 12,208,121,200 12,668,746,800 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 37,124,440 4,043,998,600 4,613,784,900 
งบประมาณเงินรายได้ 70,664,955 8,164,122,600 8,054,961,900

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศกึษา 2557 
ประเมินฯ โดย สกอ. 4.63 (ดีมาก) 4.63 (ดีมาก) 4.26 (ดี) 
ประเมินฯ โดย ก.พ.ร. 4.3931 4.4645 4.4643 

 
 
 

University/Institution Country Faculty Valid Expired 
Aarhus University Denmark Science (คณะวทิยาศาสตร์) 02.07.2015 01.07.2020
Ahmad Dahlan University Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
Bhakti Mulia College of Health Sciences Indonesia Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 29.10.2014 28.10.2019
Binus University Indonesia Science (คณะวทิยาศาสตร์) 04.02.2015 03.02.2016
Can Tho University Vietnam Technology (คณะเทคโนโลยี) 21.01.2015 20.01.2020
Chiba University Japan Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 02.02.2015 01.02.2020
China-ASEAN Education Division, 
Guangxi Overseas Affairs Office 

China Humanities and Social Sciences (คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)

30.06.2015 29.06.2018 

Edith Cowan University Australia Humanities and Social Sciences (คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

21.07.2015 20.07.2018 

Fujita Health University Japan Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 28.04.2015 27.04.2020
Fukuoka Prefectural University Japan Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 06.12.2014 05.12.2019 
Griffith University Australia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 01.03.2015 28.02.2020
Gunagxi University of Chinese Medicine China Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 18.09.2015 17.09.2020 
Halu Oleo University Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019

ความรวมมือ (MOU) 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

รายงานความร่วมม×อระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 2558 ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการเรียนการสอน, ด้านการแลกเปลี่ยน

อาจารย์/บุคลากร, ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, ด้านการวิจัย
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University/Institution Country Faculty Valid Expired 
Institute of Health Science 
Muhammadiyah Samarinda 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2020 

Institute of Health Science 
Muhammadiyah Samarinda 

Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 

Institute of Health Sciences Karya 
Husada Kediri 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 29.10.2014 28.01.2064 

Institute of Health Sciences 
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 

Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 

International Rescue Committee Thailand Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 24.03.2015 23.03.2065 
Katholieke Universiteit Leuven (Group-T) Belgium Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 03.07.2015 02.07.2018 
Kyorin University Japan International College (วทิยาลยันานาชาติ) 26.02.2015 25.02.2020
Massey University New 

Zealand 
Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 21.08.2015 20.08.2020 

Ministry of Natural Resources and 
Environment 

Laos Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 30.07.2015 29.07.2020 

Muhammadiyah University of Bengkulu Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065
Muhammadiyah University of Jakarta Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 
Muhammadiyah University of Magelang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Muhammadiyah University of North 
Moluccas 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 

Muhammadiyah University of Parepare Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 
Muhammadiyah University of Ponorogo Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
Muhammadiyah University of Pontianak Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065
Muhammadiyah University of Semarang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Muhammadiyah University of Surabaya Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
Naruto University of Education Japan Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 09.04.2015 08.04.2018 
National Central University Taiwan Education (คณะศกึษาศาสตร์) 27.11.2014 26.11.2019 
National Chiayi University Taiwan Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 15.05.2015 14.05.2020
National Nuclear Energy Agency 
(BATAN) 

Indonesia Science (คณะวทิยาศาสตร์) 08.06.2015 07.06.2020 

National Pingtung University of Science 
and Technology 

Taiwan International College (วทิยาลยันานาชาติ) 22.02.2015 21.02.2020 

Northern Illinois University United 
States 

College of Local Administration (วทิยาลยัการ
ปกครองท้องถ่ิน) 

20.09.2015 19.09.2018 

Oklahoma State University United 
States 

Management Sciences (คณะวทิยาการจดัการ) 20.04.2015 19.04.2065 

Portland State University United 
States 

College of Local Administration 
 (วทิยาลยัการปกครองท้องถ่ิน) 

30.07.2015 29.07.2020 

Potekkes Kemenkes Semarang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019

University/Institution Country Faculty Valid Expired 
Institute of Health Science 
Muhammadiyah Samarinda 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2020 

Institute of Health Science 
Muhammadiyah Samarinda 

Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 

Institute of Health Sciences Karya 
Husada Kediri 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 29.10.2014 28.01.2064 

Institute of Health Sciences 
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 

Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 

International Rescue Committee Thailand Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 24.03.2015 23.03.2065 
Katholieke Universiteit Leuven (Group-T) Belgium Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 03.07.2015 02.07.2018 
Kyorin University Japan International College (วทิยาลยันานาชาติ) 26.02.2015 25.02.2020
Massey University New 

Zealand 
Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 21.08.2015 20.08.2020 

Ministry of Natural Resources and 
Environment 

Laos Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 30.07.2015 29.07.2020 

Muhammadiyah University of Bengkulu Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065
Muhammadiyah University of Jakarta Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 
Muhammadiyah University of Magelang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Muhammadiyah University of North 
Moluccas 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 

Muhammadiyah University of Parepare Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 
Muhammadiyah University of Ponorogo Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
Muhammadiyah University of Pontianak Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065
Muhammadiyah University of Semarang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Muhammadiyah University of Surabaya Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
Naruto University of Education Japan Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 09.04.2015 08.04.2018 
National Central University Taiwan Education (คณะศกึษาศาสตร์) 27.11.2014 26.11.2019 
National Chiayi University Taiwan Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 15.05.2015 14.05.2020
National Nuclear Energy Agency 
(BATAN) 

Indonesia Science (คณะวทิยาศาสตร์) 08.06.2015 07.06.2020 

National Pingtung University of Science 
and Technology 

Taiwan International College (วทิยาลยันานาชาติ) 22.02.2015 21.02.2020 

Northern Illinois University United 
States 

College of Local Administration (วทิยาลยัการ
ปกครองท้องถ่ิน) 

20.09.2015 19.09.2018 

Oklahoma State University United 
States 

Management Sciences (คณะวทิยาการจดัการ) 20.04.2015 19.04.2065 

Portland State University United 
States 

College of Local Administration 
 (วทิยาลยัการปกครองท้องถ่ิน) 

30.07.2015 29.07.2020 

Potekkes Kemenkes Semarang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
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University/Institution Country Faculty Valid Expired 
Sato Yo International Scholarship 
Foundation 

Japan Education (คณะศกึษาศาสตร์) 01.10.2014 30.09.2019 

Simon Fraser University Canada Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 09.09.2015 08.09.2020
Souphanouvong University Laos Architecture (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 28.04.2015 27.04.2020
SRH Hochschule Heidelberg Germany Management Sciences (คณะวทิยาการจดัการ) 03.11.2014 02.11.2019 
State Islamic University of Walisongo Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
STIKes Muhammadiyah Gombong Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
STIKes Muhammadiyah Gombong Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2019
STIKes Muhammadiyah Palembang Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
STIKes PKU Muhammadiyah Surakarta Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
STIKes PKU Muhammadiyah Surakarta Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 29.10.2014 28.10.2064
Syiah Kuala University Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Taipei Medical University  Taiwan Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 20.04.2015 19.04.5065 
Tohoku University Japan Dentistry (คณะทนัตแพทยศาสตร์) 19.02.2015 18.02.2020
Tokyo Gakugei University Japan Education (คณะศกึษาศาสตร์) 10.03.2015 09.03.2020
Universitas Gudjah Mada Indonesia Technology (คณะเทคโนโลยี) 02.04.2015 01.04.2020
Universitas Halu Oleo Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 29.10.2014 28.10.2064 
Universitas Maritim Raja Ali Haji Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
Universitas Muhammadiyah Palu Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065
Universitas Sebelas Maret Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 
University of Hawai'i at Manoa & East-
West Center 

United 
States 

College of Local Administration 
(วทิยาลยัการปกครองท้องถ่ิน) 

15.06.2015 14.06.2020 

University of Health Science Laos Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 26.06.2015 31.05.2018
University of Medical Technology Yangon Myanmar 

[Burma] 
Associated Medical Sciences  
(คณะเทคนิคการแพทย์) 

03.11.2014 02.11.2064 

University of Muhammadiyah Jember Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019 
University of Muhammadiyah Prof. Dr. 
Hamka 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 

University of Muhammadiyah Prof. Dr. 
Hamka 

Indonesia Public Health (คณะสาธารณสขุศาสตร์) 28.02.2015 27.02.2065 

University of Muhammadiyah Purwokerto Indonesia Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 27.10.2014 26.10.2019
University of Toulon France Humanities and Social Sciences 

(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)
09.04.2015 08.04.2020 

University of Toyama Japan Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 02.02.2015 01.02.2019
Weber Medical GmbH Germany Medicine (คณะแพทยศาสตร์) 10.08.2015 09.08.2020
Yarsi Health Science School of Pontianak Indonesia Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์) 22.10.2014 21.10.2019
Yunnan Normal University Business 
School 

China Humanities and Social Sciences  
(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

28.04.2015 27.04.2020 

Yunnan University China Khon Kaen University (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 09.01.2015 08.01.2065
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน 2557 และ 2558 

สินทรัพย ์ 2557 2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 704.8 1,096.90
ลูกหน้ีระยะสั้น 306.2 416
รายได้ค้างรับ 239 221
เงินลงทุนระยะสั้น 4,579.20 4,345.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 35.6 95.1
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 5,864.80 6,174.90

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลูกหน้ีระยะยาว 19.2 19
เงินลงทุนระยะยาว 5,135.00 5,495.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 7,377.20 7,739.90
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12,531.40 13,254.10

รวมสินทรัพย์ 18,396.20 19,429.00

รายงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน 2557 และ 2558 

สินทรัพย ์ 2557 2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 704.8 1,096.90
ลูกหน้ีระยะสั้น 306.2 416
รายได้ค้างรับ 239 221
เงินลงทุนระยะสั้น 4,579.20 4,345.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 35.6 95.1
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 5,864.80 6,174.90

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ลูกหน้ีระยะยาว 19.2 19
เงินลงทุนระยะยาว 5,135.00 5,495.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 7,377.20 7,739.90
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12,531.40 13,254.10

รวมสินทรัพย์ 18,396.20 19,429.00

รายงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

(หนวย : ลานบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน 2557 และ 2558 (ตอ) 

หนี้สิน/ส่วนทุน  2557 2558 

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวยีน 

เจ้าหนี้ระยะสัน้ 38.1 170.4 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 243.2 233
รายได้รอการรับรู้ 795.1 890.4 
เงินรับฝากระยะสั้น 425.5 469.1
เงินประกัน 82.7 52.2 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,584.60 1,815.10 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินรับฝากระยะยาว 164.6 164.5
รวมหนี้สิน 1,749.20 1,979.60 

ส่วนทุน (สินทรัพย์สุทธิ) 
ทุน 1,295.60 1,295.60
ทุนจากการบริจาค 65.2 67.2
ทุนสํารองสะสม 4,640.20 5,321.10
เงินสํารอง (เงินกันเหล่ือมปี) 1,983.10 1,234.60
กองทุน 1,626.90 1,859.20
เงินสํารองอ่ืน 465.7 458
ทุนจากทรัพยสิ์นไม่หมุนเวียน 3,239.30 3,552.10
รายได้สูงกว่าใช้จ่ายยกมา 3,331.10 3,661.60

รวมส่วนทนุ 16,646.10 17,449.40
(หน่วย : ล้านบาท)

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 
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งบรายได –คาใชจาย 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 

รายได 2557 2558

รายได้จากรัฐบาล 4,962.30 5,600.20
รายได้จากการจัดการศึกษา 1,217.40 1,206.30
รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 4,342.70 4,341.40
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 609.3 640.1
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 98.2 193.9
รายได้จากรายได้ดอกเบ้ียรับและจากการลงทุน 318.4 361.5
รายได้จากการสนับสนุน 458.9 283.1
รายได้จากการบริจาค 43.6 11.5
รายได้จากการจัดสรรผลประโยชน์จากองค์กรในกํากับ 14.1 31.7
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน 27.5 23.2
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคและบิการอ่ืน 47.8 49.6
รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน 3.5 4
รายได้จากการรับโอนเงินกันเหลื่อมปี 1,372.90 1,548.40
รายได้จากการรับโอนทุนสํารองสะสม(เพื่อใช้ปีนี)้ 987.8 697.1
รายได้อื่น 72.5 123.7
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน 18.3 24.6

รวมรายได้ 14,595.20 15,140.30
(หน่วย :ล้านบาท) 

งบรายได –คาใชจาย 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 

รายได 2557 2558

รายได้จากรัฐบาล 4,962.30 5,600.20
รายได้จากการจัดการศึกษา 1,217.40 1,206.30
รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 4,342.70 4,341.40
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 609.3 640.1
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 98.2 193.9
รายได้จากรายได้ดอกเบ้ียรับและจากการลงทุน 318.4 361.5
รายได้จากการสนับสนุน 458.9 283.1
รายได้จากการบริจาค 43.6 11.5
รายได้จากการจัดสรรผลประโยชน์จากองค์กรในกํากับ 14.1 31.7
รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน 27.5 23.2
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคและบิการอ่ืน 47.8 49.6
รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืน 3.5 4
รายได้จากการรับโอนเงินกันเหลื่อมปี 1,372.90 1,548.40
รายได้จากการรับโอนทุนสํารองสะสม(เพื่อใช้ปีนี)้ 987.8 697.1
รายได้อื่น 72.5 123.7
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน 18.3 24.6

รวมรายได้ 14,595.20 15,140.30
(หน่วย :ล้านบาท) 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

(หนวย : ลานบาท)

90
ANNUAL REPORT KHON KAEN UNIVERSITY  2

 0 1 5



 
 

งบรายได –คาใชจาย(ตอ) 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 

 
 

 คาใชจาย 2557 2558
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,787.70 5,023.70
ค่าบําเหน็จบํานาญ 374 448.6
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 62.5 71.6
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 84.6 78.4
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 3,248.60 3,445.70
ค่าสาธารณูปโภค 337.4 349.9
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,006.80 1,026.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ 1,876.40 1,816.50
ค่าใช้จ่ายโอนเข้ากองทุน 49.8 36.5
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้กองทุน 31.5 40.7
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้ทุนการศึกษา 1 1
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้มูลนิธิ 0.3 0.3
ค่าใช้จ่ายโอนรายรับจริง 5% เข้าทุนสํารองสะสม 294 312.9
ค่าใช้จ่ายอื่น 3.2 3.2

รวมค่าใช้จ่าย 12,157.80 12,655.20
(หน่วย :ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบรายได –คาใชจาย(ตอ) 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 

 
 

 คาใชจาย 2557 2558
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,787.70 5,023.70
ค่าบําเหน็จบํานาญ 374 448.6
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 62.5 71.6
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 84.6 78.4
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 3,248.60 3,445.70
ค่าสาธารณูปโภค 337.4 349.9
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,006.80 1,026.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ 1,876.40 1,816.50
ค่าใช้จ่ายโอนเข้ากองทุน 49.8 36.5
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้กองทุน 31.5 40.7
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้ทุนการศึกษา 1 1
ค่าใช้จ่ายโอนดอกเบี้ยให้มูลนิธิ 0.3 0.3
ค่าใช้จ่ายโอนรายรับจริง 5% เข้าทุนสํารองสะสม 294 312.9
ค่าใช้จ่ายอื่น 3.2 3.2

รวมค่าใช้จ่าย 12,157.80 12,655.20
(หน่วย :ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน (สาขาวิชา) 334 338 338 

ปริญญาตรี 97 (29.04%) 96 (28.40%) 98 (28.99%)
ปริญญาโท 134 (40.12%) 137 (40.53%) 137 (40.53%) 
ปริญญาเอก 82 (24.55%) 84 (24.85%) 85 (25.15%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.50%) 5 (1.48%) 2 (0.59%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 (4.79%) 16 (4.73%) 16 (4.73%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 15 5 7 
ปริญญาตรี 7 - 2
ปริญญาโท 5 3 4 
ปริญญาเอก 1 2 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 1 - -

หลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด (สาขาวิชา) 1 1 5 
ปริญญาโท - 1 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 

หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 78 6 4 
ปริญญาตรี 33 1 3 
ปริญญาโท 30 2 1
ปริญญาเอก 15 3 - 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 39,669 39,506 39,622 
ปริญญาตรี 29,327 29,729 30,687 
ปริญญาโท 8,502 7,830 6,980
ปริญญาเอก 1,615 1,686 1,681 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 4 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 257 271 

จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 9,263 10,251 10,113 
ปริญญาตรี 6,867 7,911 8,164 
ปริญญาโท 2,026 1,917 1,552
ปริญญาเอก 242 277 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  3 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 124 143 147 

จํานวนนักศึกษาตา่งชาติ (คน) 410 478 564 
ปริญญาตรี 171 226 267 
ปริญญาโท 173 191 215
ปริญญาเอก 66 61 82 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2556-2558 

(หนวย : ลานบาท)
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ที่ปรึกษา

รศ. ล�าปาง  แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดท�า งานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย   ผู้อ�านวยการกองแผนงาน
นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ์  หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
นางสาวสดใส  พิมพ์ทองงาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
นางสาวอภัยวรรณ  ด�าข�า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
นางสาวอรทัย  ลุลงยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวจุรีภรณ์  วาลย์มนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งข้อมูล 

รายงานการเงิน จากกองคลัง 
รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 จากคณะ ศูนย์ สถาบัน ส�านัก
รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จากคณะ ศูนย์ สถาบัน ส�านัก
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558

พิมพ์ครั้งที่ 1 จ�านวน 100 เล่ม   
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เผยแพร่ เมษายน 2559


