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 สารจากอธิการบดี
	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นองค์กรทางด้านการศกึษา

ท่ีมุ่งม่ันในการผลิตก�าลังคนท่ีมีคุณภาพ	 เพื่อการพัฒนา

ประเทศควบคู่กับอุดมการณ์	“การอุทิศเพ่ือสังคม	 (Social	

Devotion)”	 และเสาหลักของยุทธศาสตร์	 4	 ด้าน	 คือ

เสาหลกัที	่1	เป็นองค์กรทีม่กีารบรหิารจดัการอย่างชาญฉลาด

ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 (Green	&	Smart	

Campus)	 เสาหลักที่	 2	 เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศทาง

ศิลปวิทยาการ	 (Excellence	Academy)	 เสาหลักท่ี	 3

เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน	รวมท้ังส่งเสริมศิลปะ

และวฒันธรรม	(Culture	&	Care	Community)	เสาหลกัที	่4	

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู ้ตามพันธกิจสู ่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Economy	&	

Society)	 เพื่อสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก

	 ในรอบปงบประมาณ	พ.ศ.	2559	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้	

มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น�า	มหาวิทยาลยัทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี	

มหาวิทยาลัยคุณภาพ	และมหาวิทยาลัยของชุมชน	โดยการ

พฒันา	Mobile	Application	เพือ่รองรบัการใช้งานในหลาย

มิติในภารกิจของมหาวิทยาลัย	พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนทีเ่หมาะสมกบันกัศกึษาในศตวรรษที	่21	พฒันาอาจารย์

ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้	 ในด้านความโดดเด่นด้านงาน

วจิยัมหาวทิยาลยัได้รับการก�าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรฐัจาก

แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�า้ดปี	พ.ศ.	2559-2568	ส่วนด้านการบรกิารสขุภาพ

มีการจัดท�า	KKU	Stroke	Application	เพ่ือลดความเส่ียง

จากการเกดิอมัพาตในผูป้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	รวมถงึการ

รองศาสตราจารย์กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฒันาแหล่งเรยีนรู้	พืน้ท่ีสเีขยีว	พืน้ทีท่างวฒันธรรมตลอดจน

พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เพื่อการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของภูมิภาคต่อไป

	 ความส�าเร็จจากการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ในปงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ได้รับการสนับสนุน

และให้ความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจจากทุกคณะ	หน่วยงาน	

ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ตลอดจนการสนบัสนนุ

จากหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	กระผมในนามของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นใคร่ขอขอบคณุทกุท่านมา	ณ	โอกาสนี้
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ประวัติ
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นมหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	รเิริม่ก่อตัง้ในปพทุธศกัราช	2484	ในรชัสมยั

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	โดยมีรัฐบาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้มีนโยบายและ

โครงการทีจ่ะขยายการศกึษาระดบัอดุมศกึษาสูส่่วนภมูภิาค	โดยจะจดัตัง้มหาวทิยาลัยทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน	ีแต่ในระหว่างนัน้	

ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพาซ่ึงรัฐบาลจ�าเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุนต่อสู้กับพันธมิตร	จึงท�าให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัย	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลงจนกระทั่งในปพุทธศักราช	2503	รัฐบาล	ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	เป็นนายกรัฐมนตรี	

ได้มีการทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง	และในปพุทธศักราช	2505	จึงได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น	และเสนอชื่อสถาบันแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า	Khonkaen	

Institute	of	Technology	มีชื่อย่อว่า	K.I.T.	

	 ในปพทุธศักราช	2506	รฐับาลได้มมีตใิห้สภาการศึกษาแห่งชาติ

เป็นผูรั้บผดิชอบในด้านการหาสถานที	่จดัร่างหลกัสตูร	ตลอดจน	การตดิต่อ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศและก�าหนดชื่อเป็น	มหาวิทยาลัยภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื และเลอืกบ้านสฐีาน	ต�าบลในเมอืง	เป็นทีต่ัง้มหาวทิยาลยั	

มเีนือ้ที	่5,500	ไร่	ห่างจากตวัเมอืงขอนแก่น	4	กโิลเมตร	ในปพทุธศักราช	

2507	 ได้จัดตั้งส�านักงานมหาวิทยาลัยขึ้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 โดยรับ

นกัศกึษารุน่แรกปการศกึษา	2507	จ�านวนทัง้สิน้	107	คน	แยกเป็นคณะ

เกษตรศาสตร์	จ�านวน	49	คน	และคณะวศิวกรรมศาสตร์	จ�านวน	58	คน	

โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	

(มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)	 ในปพุทธศักราช	2508	คณะรัฐมนตรี

มีมติให้	 เปลี่ยนชื่อ	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็น	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	และในปพทุธศกัราช	2509	มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่25	มกราคม	2509	ซึง่ถอืเป็นวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัย	 ในปเดียวกันนี้ได้ย้ายนักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นในสถานที่ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ทศวรรษที่หา (พ.ศ. 2547-2557) 
	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเริม่มีความเข้มแขง็ด้านการ
วิจัยที่มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	 และเป็นช่วงที่
มหาวทิยาลยัเข้าสูก่ารประเมินอย่างเข้มข้น	โดยองค์กรต่างๆ	
ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก
ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2557-2566) 
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ	50	ป	ของการ
ก่อตัง้ภายใต้ค�าขวญั	“50	ป	แห่งการอทุศิเพือ่สงัคม”	พร้อม
ทั้งเป็นช่วงของการก้าวย่างที่จะเตบิโตไปเป็นมหาวทิยาลยั
วจิยัชัน้น�าของโลก	มผีลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สงูขึน้	ได้รบัความไว้วางใจจากรฐับาลให้ด�าเนนิการโครงการ
ที่ส�าคัญหลายโครงการในด้านการพัฒนาประเทศ	และในป	
พ.ศ.	 2558	 เป็นปที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 โดยการ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2507-2516) 

	 ทศวรรษของการก่อตั้ง	 ในยุคเริ่มก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ป	พ.ศ.	2507	มีการจัดการ

เรียนการสอน	 3	 คณะ	 คือ	 คณะเกษตรศาสตร์	

คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์-อกัษรศาสตร์ 

ท�าหน้าที	่สอนในรายวิชาพืน้ฐานยงัไม่ได้รบันกัศกึษา

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) 

	 ทศวรรษของการขยายตัวในช่วงทศวรรษที่

สองมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายการศึกษา	

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2527-2536)  

 ทศวรรษของการขยายตวัต่อเนือ่ง	

ในตอนต ้นของช ่วงทศวรรษที่ สาม น้ี	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดต้ังคณะ/

หน่วยงานต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น

ทศวรรษที่สี่ (ป พ.ศ. 2537-2546) :  

 มหาวิทยาลัย ท่ีสมบูรณ ์แบบ	

(Comprehensive	 University)	 ใน

ทศวรรษนี้นับว่ามหาวิทยาลัย	ขอนแก่นมี

คณะและสาขาวิชาต ่างๆ	 ที่ค ่อนข ้าง

ครอบคลมุและจัดว่าเป็น	Comprehensive	

University	ทีส่�าคญัของภมูภิาค	และมกีาร

จัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย

ทศวรรษที่สามและสี่ 	 (พ.ศ.	 2527-2546)	

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ

พัฒนาการ

ยุคที่
03

ยุคที่
02

ยุคที่
01

ยุคแหงการกอตั้งและขยายตัว

ของมหาวิทยาลัย

ยุคแหงการขยายตัวอยางตอเนื่อง
และพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านการวิจัย

ยุคแหงการก้าวยางสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการการวิจัย

และมหาวิทยาลัยชั้นนำา
ของภูมิภาคอาเซียน 
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 คือ	 ตราพระธาตุพนม	 ซ่ึงเป ็นรูปเทพยดากระหนาบองค ์
พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน	สถิตเหนือขอนไม้	ซึ่งสลัก
เป็นช่ือมหาวิทยาลัย	พื้นหลังแบ่งเป็น	3	ช่อง	มีความหมายถึง	 คุณธรรมของ
นักศึกษา	3	ประการ	ได้แก่	

	 วิทยา	 คือ	 ความรู้ดี
	 จริยา	 คือ	 ความประพฤติดี
	 ปัญญา	 คือ	 ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดี	และคิดดี

การจัดท�าตราสัญลักษณ์	 ริเริ่มจากพระยาอนุมานราชธน	 (ยง	 เสถียรโกเศศ)	
มอบนายพินิจ	 สุวรรณะบุณย์	 เป็นผู้ยกร่าง	 โดยท่านก�าหนดให้แนวคิดเป็นรูป
พระธาตพุนม	ซึง่เป็นปชูนยีสถานทีส่�าคญั	และศกัดิส์ทิธิข์องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

	 คอื	สดีนิแดง อนัมคีวามหมาย	
โยงไปถงึลกัษณะและภมูนิามของพืน้ที่
ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียก
ว่า	“มอดินแดง”	 เป็นชื่อเรียกพื้นที่เนิน
ด้านทิศเหนือของตัวเมืองขอนแก่น	บริเวณ
ถนนมิตรภาพประมาณ	4-5	 กิโลเมตร	ไปทาง
จังหวัดอุดรธานี	 ซึ่งดินบริเวณนี้เป็นดินชุดยโสธร
มีสีสดแดงแบบสีสนิม	 เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น	มาตั้งที่นี่
จงึเลอืกเอาสดีนิแดงของมอดนิแดงเป็นสปีระจ�ามหาวทิยาลยั	
แต่ก่อนนัน้ในยามทีจ่ะอธบิายว่าสดิีนแดงคอือย่างไร	มกัเปรยีบ
เทยีบกบัสอีฐิมอญ	จงึมกีารเรยีกสดีนิแดงว่า	“สอีฐิ”	ควบคูก่นั
มา	 โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาบัตรและครุย
วิทยฐานะ	พ.ศ.	 2544	 ระบุว่าสีประจ�ามหาวิทยาลัย	 คือ	
สีดินแดง

	 คือ	ดอกกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ทรงปลูกพระราชทาน	 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน
ประกอบพธิเีปดมหาวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่20	ธนัวาคม	พทุธศกัราช	2510	ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้
ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Cassia	bakeriana	Craib	 ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม	พุ่มใบ
แบนกว้าง	ดอกสชีมพ	ูเมื่อโรยจะกลายเป็น	สีขาว	ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

ตราสัญลักษณ

สปีระจํามหาวทิยาลยั 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย 
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นศูนย์รวมทางความคิด	สติปัญญาของสังคม	และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดม่ันในความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก

เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ใกล้ชดิกบักลุม่ประเทศอนิโดจนี	เป็นสถาบนั

การศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐาน

ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ	การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

	 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย	วิทยา	จริยา	และปัญญา	อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ	และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป	”

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ	ตลอดจนมีผลการจัด

อนัดบัของมหาวทิยาลยัอยูใ่นอันดบั	1	ใน	80	ของเอเชีย	1	ใน	400	ของโลก	เมือ่พจิารณาจากผลงานทางด้านการผลติบณัฑติ	

คุณภาพงานวิจัย	ความเป็นนานาชาติ	และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	จากการจัดอันดับจากองค์กรประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ	 รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�า	

มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี	มหาวิทยาลัยคุณภาพ	และมหาวิทยาลัยของชุมชน

	 การผลติบณัฑติ	การวจิยั	การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	และการท�านบุ�ารงุ	ศลิปวฒันธรรม	ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบั

มาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ปณิธานและปรัชญา

วสิัยทัศน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก”

พันธกิจ 
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1.	การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง	(Management	by	Fact)

2.	ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้า	(Customer-Driven	Excellence)

3.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Responsibility)

4.	การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า	(Focus	on	Result	and	Creating	Value)

5.	การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล	(Organization	and	Personal	Learning)

1.	มีความตื่นตัว	กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง	ยึดมั่นในกฎหมาย	ระเบียบ	และธรรมาภิบาล	

2.	ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	ประนีประนอม	และมีการยอมรับความคิดเห็น

3.	มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	ศรัทธา	จงรักภักดีต่อองค์กร	ขยันอดทน	ท�างานเป็นทีมและมีจิตใจบริการ	

4.	เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้	และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

	 เป็นเครือ่งหมายทีใ่ช้แสดงอตัลกัษณ์หรอืความโดดเด่นของ

มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก�าหนดตราสัญลักษณ์ในการ

สือ่สารอตัลกัษณ์	ทีผ่่านมมุมองของนกัศกึษา	บคุลากร	ศษิย์เก่า	และ

ผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ความใส่ใจ	ห่วงใยต่อสังคม	ภาพเส้นใยใบไม้	แสดงถึงความห่วงใย	

ใส่ใจ	แบ่งปันน�้าใจให้สังคม	และสิ่งแวดล้อม

การเชื่อมโยงองค์ความรู้	ภาพลายขิดอีสาน	แสดงถึงการเชื่อมโยง	

ส่งผ่านองค์ความรู้	เพื่อแก้ปัญหา	และพัฒนาสังคม

การท�างานอย่างสร้างสรรค์	ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์	แสงแห่ง

ปัญญาในการสร้างสรรค์บัณฑิต	งานวิจัย	และงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ภาพลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน	

เป็นภาพคน	ซึ่งสื่อถึงความสุขของนักเรียน	นักศึกษา	 บุคลากร	

ประชาชนในภูมิภาค	และประชาคมโลก	

 คานิยม  

 วฒันธรรมองคกร

 ตราสัญลักษณ 

Caring

Connecting 

Creating

Happiness
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

นายเตช บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ

นายณรงคชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัย

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ศ.เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร

ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รศ.วีระพงษ แพสุวรรณ นายยินชัย อานันทนสกุล

นายวนัส แตไพสิฐพงษ นายสุรพงษ ชัยนาม

นายวิชัย ธัญญพาณิชย นายกําธร ถาวรสถิตย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร
ประธานสภาคณาจารย

รศ. วนิดา แกนอากาศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

รศ. สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝายการคลัง

และทรัพยสิน

รศ.กุลธิดา ทวมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย

นางกาญจนศรี สิงหภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากการเลือกตั้งจากขาราชการ
ในมหาวิทยาลัย

ผศ.เดนพงษ สุดภักดี 
กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย 

นางสุภารัตน มูลศรี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ศ. บวรศิลป เชาวนชื่น

ร.ศ. สุทธิพงศ อุริยะพงศสวรรค

รศ. สุมาลี ชัยเจริญ

รศ. รัชพล สันติวรากร

ศ. สุพรรณี พรหมเทพ 

รศ. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร

นายประวิทย อนันตวราศิลป
ประธานคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ. มนตชัย ดวงจินดา
คณบดีเกษตรศาสตร

ศ. บวรศิลป เชาวนชื่น

รศ. สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝายการคลัง

และทรัพยสิน

รศ. วนิดา แกนอากาศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

รศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร

รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย

รศ.กุลธิดา ทวมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตรคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

โดยตำาแหนง

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

จากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจำา

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

จากผู้แทนผู้บริหาร
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รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. สมหมาย  ปรีเปรม

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพย์สิน

ศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รศ. นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ

รองอธิการบดีฝายการต่างประเทศ

รศ. เกรียงไกร  กิจเจริญ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

รศ. ลําปาง  แมนมาตย 

รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร์

รศ. เพียรศักดิ์  ภักดี

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. เดนพงษ  สุดภักดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองค์กร

อ. ธันฐกรณ  พงศพิมล  

รองอธิการบดีฝายโครงสร้างพื้นฐาน

ผศ. ลิขิต  อมาตยคง 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

ผศ. เกียรติ  แสงอรุณ

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ

ที่ปรึกษาฝายรักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2559
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รองอธิการบดี
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ศ. พจนชวิทย  อภินิเวศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร์

รศ. นันทรัตน โฆมานะสิน

  		ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ. รัชฏา  ตั้งวงคไชย

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ. สมพงษ  สิทธิพรหม

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย

ผศ. จงรักษ  หงสงาม

   	ผู้ช่วยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

ผศ. นรินทร  จันทรศรี

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ฑีฆายุ  พลางกูร จอรนส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ์

ผศ. จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ

				ผู้ช่วยอธิการบดีฝายกีฬา

ผศ. ภาวดี  ภักดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝายทรัพย์สิน

ผศ. กฤตภัทร  ถาปาลบุตร

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายโครงสร้างพื้นฐาน

ผศ. ปาริชาต  บุตรวงค

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการคลัง

นายบัญชา  พระพล

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

รศ. ธิดารัตน  บุญมาศ

   	ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิจัย

ผศ. ศิริพงษ  เพียรศิริ

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายสื่อสารองค์กร

ผศ. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝายความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

				ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
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รศ. มนตชัย ดวงจินดา

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ. สมเกียรติ  ศรีจารนัย

คณะวิทยาศาสตร์

รศ. ชูชาติ  กมลเลิศ

คณะสัตวแพทยศาสตร

ผศ. ไมตรี อินทรประสิทธิ์

คณะศึกษาศาสตร์

รศ. ไพบูลย  ดาวสดใส

คณะเภสัชศาสตร์

รศ. กุลธิดา  ทวมสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ศ. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ. วรานุช  ปติพัฒน

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ. ชูพงษ ทองคําสมุทร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ. เสาวมาศ  คุณลาน เถื่อนนาดี

คณะพยาบาลศาสตร์

รศ. พรเทพ  ถนนแกว

คณะเทคโนโลยี

รศ. พัชรี เจียรนัยกูร 

คณะเทคนิคการแพทย์

1

9

5

13

3

11

7

15

2

10

6

14

4

12

8

คณบดี

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15
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รศ. นิยม วงศพงษคํา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ. วินิต  ชินสุวรรณ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รศ. วิรัช  จิ๋วแหยม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รศ. บัณฑิตย  เต็งเจริญกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ. กิตติบดี  ใยพูล

  คณะนิติศาสตร์

ศ. ละออศรี  เสนาะเมือง

วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ. กริช  แรงสูงเนิน

คณะบริหารธุรกิจ

อ. กิตติ์  เธียรธโนปจัย

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. เพียรศักดิ์  ภักดี

  คณะเศรษฐศาสตร์	(รักษาการ)

รศ. ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผศ. รักชนก  แสงภักดีจิต 

คณะศิลปศาสตร์	(รักษาการ)

ผศ. รักพงษ  เพชรคํา

ส�านักบริการวิชาการ

รศ. อภิรัตน เพ็ชรศิริ

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

รศ. ประพันธศักดิ์  ฉวีราช

ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รศ. สุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน

บัณฑิตวิทยาลัย

รศ. วนิดา  แกนอากาศ

 ส�านักหอสมุด

16

24

20

2

18

26

22

4

17

25

21

3

19

1

23

5

ผู้อำานวยการสถาบันสำานัก

16

1918

21

24

3

22
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4

17

20

23

26

2

5
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ผูอํานวยการกอง สํานักงาน (เทียบเทากอง)

หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี

นางกิตติมา	จันทรสม ส�านักงานอธิการบดี

นายธัญญา	ภักดี กองกลาง

นางสาวสุนิภา	ไสวเงิน	(รักษาการ) กองคลัง

นายสถิตย์	แก้วบุดตา กองการเจ้าหน้าที่

นางเพียงเพ็ญ	ภาคอุทัย กองแผนงาน

นางสาวธนรัตน์	สอนสา กองกิจการนักศึกษา

นายชุมพร	พารา	(รักษาการ) กองสื่อสารองค์กร

นายชุมพล	จันทรสม	(รักษาการ) กองอาคารและสถานที่

นายสมหวัง	ทองน�า	(รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย

นางสาวเนตรดาว	จ�าเริญดารารัศมี	(รักษาการ) กองวิเทศสัมพันธ์

นางวิกานดา	พิธรัตน์	(รักษาการ) ส�านักงานตรวจสอบภายใน

นางดารารัตน์	อุ่นค�า	(รักษาการ) ส�านักงานวิทยาเขตหนองคาย

นายวิศิษฏ์	บุญสุชาติ ส�านักงานการกีฬา

นางสาวรองรัตน์	วิโรจน์เพชร ส�านักงานกฎหมาย

อ.	พรรณทิพา	ว่องไว ส�านักงานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายราชพร	ปทะวานิช ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

นางสาวไพรัตน์	ขันแก้วกอบศิริ ส�านักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

นายอิศรา	รัตตศิริ ส�านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน

ผศ.	เสาวลักษณ์	สุขประเสริฐ ส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ

นายเกษม	ภูธรรมะ ส�านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

นางรัชนี	เกตุแก้ว ส�านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางพิสมัย	พวงค�า ส�านักงานประสานงานสภาคณาจารย์	สภาข้าราชการ	ฯ

ผศ.	สมศักดิ์	พิทักษานุรัตน์ ส�านักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

รศ.	สุรศักดิ์	วงศ์รัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน�้าโขง

รศ.	รังสรรค์	เนียมสนิท ส�านกังานประสานความร่วมมือพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ผศ.	ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน

รศ.	อภิรัตน์	เพ็ชรศิริ ศูนย์อาเซียนศึกษา

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ผูอํานวยการ สํานัก สถาบัน ศูนย สังกัดสํานักงานอธิการบดี

ผูจัดการ สํานักงาน

ผูอํานวยการ ผูจัดการ หัวหนา สังกัดสวนงานอื่นๆ

ผศ.	ภาวดี	ภักดี ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.	อิศรา	ก้านจักร ส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน

นายบัญชา	พระพล ส�านักวัฒนธรรม

รศ.	อ�านวย	ค�าตื้อ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รศ.	สุกัญญา	เอมอิ่มธรรม สถาบันสันติศึกษา

รศ.	สุเมธ	แก่นมณี สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.	วรลาภ	แสงวัฒนชัย สถาบันภาษา

ผศ.	อุทัยวรรณ	ด่านวิวัฒน์ สถาบันขงจื่อ	(ผอ.	ฝายไทย)

รศ.	หวัง	กุ้ยปน สถาบันขงจื่อ	(ผอ.	ฝายจีน)

รศ.	สมบูรณ์	แสงมณีเดช ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.	เพ็ญประภา	เพชระบูรณิน	(รักษาการ) ส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางจิราภรณ์	เหลืองไพรินทร์	(รักษาการ) ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.	กฤตพา	แสนชัยธร	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.	เกียรติฟ้า	ตั้งใจจิต ศูนย์สื่อการเรียนรู้

ผศ.	ภาวดี	ภักดี อาคารขวัญมอ

ผศ.	ปาริชาต	บุตรวงค์ ศูนย์บริการสู่ชุมชน

ศ.	ศุภชัย	ปทุมนากูล ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ผศ.	เกียรติ	แสงอรุณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าจังหวัดหนองคาย
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การบรหิารจัดการองคก์ร

๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซยี ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซยี ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก

มหาวทิยาลยัวจิยัชั�นนําระดบัโลก

การผลติบัณฑติ การวจัิย
การบรกิารวชิาการ การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม

พัฒนา ว.หนองคายเป็นประตู
สูอ่นุภูมภิาคลุม่นํ�าโขง

พัฒนาสูก่ารเป็น
มหาวทิยาลัยสเีขยีว

เป็นอทุยานการเรียนรู ้
ตลอดชวีติของสังคม

เป็นองคก์รที�
เป็นเลศิดา้นวจัิย

เป็นองคก์รที�เป็นเลศิ
ดา้นการผลติบณัฑติ

พัฒนามหาวทิยาลัย 
ไปสู่ความเป็นสากล 

เป็นศนูย์กลางการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ 

เป็นองคก์รที�มี
ความห่วงใยตอ่สังคม 

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคข์องภูมภิาค 

Strategic Plans

Missions

Strategic Pillars

Strategic Goals

Vision

สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจัดการ 

แผนภาพ โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
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มหาวทิยาลยัวจิยัช ั�นนําระดบัโลก
๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซยี ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก

Green & Smart 
Campus Excellence Academy

Culture & Care 
Community Creative Economy

มหาวทิยาลัย
แห่งการเรยีนรู ้

มหาวทิยาลัย
วจัิยแหง่ชาติ

มหาวทิยาลัยที�ม ี
การบรหิารจัดการที�ดี มหาวทิยาลัยคณุภาพ มหาวทิยาลัยของชมุชน

รับรองคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) หรอื สมศ.
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรอื สกอ. 

มติปิระสทิธผิลตามยุทธศาสตร ์

บัณฑติมคุีณภาพ
ตามความตอ้งการของตลาด

ผลงานวจิัยและวชิาการ
เป็นที�ยอมรับและนําไปใช ้

ประโยชน์ได ้

องคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมที�
สามารถเพ ิ�มศักยภาพในการ

แข่งขนัและพึ�งพาตนเอง

ชมุชนไดรั้บการพัฒนาบน
พื�นฐานองคค์วามรูข้อง

มหาวทิยาลัย
ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม

เป็นที�ประจักษ์

มติคุิณภาพ

บัณฑติที�จบการศกึษา
มงีานที�ดี

มชี ื�อเสยีงในระดับชั �นนําของ
ประเทศและนานาชาติ

เป็นแหลง่รวมผลงาน นักวชิาการ 
ผูเ้ช ี �ยวชาญ และนักวจัิยที�เป็นเลศิ

มหาวทิยาลัยเป็นสว่นหนึ�ง
ของชมุชน

มบีรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มของการเรยีนรู ้การวจัิย และคุณภาพชวีติที�ดี

พัฒนาหลักสตูรและการเรียน
การสอนที�มคีณุภาพและมาตรฐาน

ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของตลาด

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทั�งระบบ ระบบการสื�อสารองคก์รที�มี

ประสทิธภิาพ 
พัฒนาระบบการบรหิารการวจัิยที�มี

ประสทิธภิาพและคณุภาพ
พัฒนาระบบโครงสรา้งและ

สิ �งแวดลอ้ม

มติปิระสทิธภิาพ

ปรับปรุงกฏระเบยีบใหเ้อื�อต่อการบรหิารจัดการ
บนพื�นฐานของการเปลี�ยนแปลง

ระบบการบรหิารสนิทรัพยแ์ละองคค์วามรูเ้ชงิ
พานชิย์เพื�อนําไปสูก่ารพึ�งพาตนเอง

ระบบบรกิารวชิาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยที ี�
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม

บนหลักการของการมส่ีวนรว่ม

สรา้งความเขม้แข็ง
ใหก้บัทุนมนุษย์

สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับทุนทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและความรู ้

การสรา้งวัฒนธรรมการเรยีนรูก้าร
ทํางานแบบมีสว่นร่วม

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

มติกิารพฒันาองคก์รและการเรยีนรู ้

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
และประเมนิคุณภาพ

การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานและ
ระบบการใหบ้รกิารตา่งๆ

การพัฒนากลยทุธแ์ละกระบวนการ
จัดการความรูข้ององคก์ร

พัฒนาระบบบรหิารการ
เปลี�ยนแปลงและบรหิารความเสี�ยง

แผนผังเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒
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ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค

แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562

	 มบีรรยากาศทีร่่มรืน่	เป็นธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ที่ดีท่ีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนานองค์ความรู้	และ
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูด
ให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

 เป็นอทุยานการเรียนรูต้ลอดชวีติท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชนและสังคม

	 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง	 เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ	 และมีศักยภาพในการสร้างผล
กระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกิจ	สิง่แวดล้อม	ชมุชนและวฒันธรรม

เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย

	 มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล	 มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยท่ีเช่ือมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย	
และมีแนวทางวิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง

สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ3

5

4

7

10

1
2

6

	 วทิยาเขตหนองคายมคีวามเข้มแขง็ทัง้ด้านวชิาการ	
วิจัย	และบริหารจัดการ	พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาค
ลุ่มน�้าโขงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ได้รับการยอมรับ	 เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและการวิจัย	 บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงใน
ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทีผ่สมผสานกบัศิลปะ	และวฒันธรรมของภูมภิาค

พัฒนาวิทยาเขตหนองคาย
เปนประตูสูอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล

ศนูยกลางของเศรษฐกจิสรางสรรคของภมิูภาค

	 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ	ผู้ที่มีคุณธรรม	มีจริยธรรม	มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาชีพ	เป็นบัณฑิตที่	“พร้อมท�างาน”	อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ในสังคมอย่างมีความสุข	และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่	21

	 เป็นผู้น�าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

	 เป็นผูน้�าด้านบรกิารวชิาการแก่สงัคม	ด้วยวฒันธรรม
ขององคก์รที่กอปรด้วยความห่วงใยความใส่ใจ	และการดูแล
ชุมชนและสังคม

เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม

เสาหลักที่ 2 Excellence Academy

เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus

เสาหลักที่ 4 Creative Economy and Society

เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community

8

9
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02
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

       รางวัลพระธาตุพนมทองคำา

            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร



ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

แด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แด พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชากิจการระหวางประเทศ 

ดร.ทองลุน สีสุลิด

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร

ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร

นายทองธาร เหลืองเรืองรอง

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร

นายนิธิ สถาปิตานนท

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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ศาสตราจารย ดร. กนก วงษตระหงาน 

รองศาสตราจารยณรงค ขันตีแกว 
คณะแพทยศาสตร 

บุคลากรสายวิชาการ
รองศาสตราจารยณรงค ขันตีแกว

คณะแพทยศาสตร

คนที่ 2 กลุมเครือขายอินแปง

คนที่ 1 ดร. มีชัย วีระไวทยะ

บุคลากรสายสนับสนุน
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย

กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี

นายอนุชาติ ตะระรัมย
นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ชั้นปีที่ 4

มูลนิธิมะเร็งทอนํ้าดี 
(ผูแทนเขารับพระราชทาน คือ ศาสตราจารยพวงรัตน ยงวณิชย)

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง

รางวัล

“Education 

Leadership Award”

รางวัลพระธาตุพนมทองคํา

รางวัลศิษยเกาดีเดน

รางวัลศรีมอดินแดง

รางวัลกัลปพฤกษทองคํา รางวัลศรีกัลปพฤกษ
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รับรางวัล “คนดีแหงสยาม”

 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 กุลธิดา	 ท้วมสุข	

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ได้รับการ

พิจารณาให้รับรางวัลเกียรติยศ	 “คนดีแห่งสยาม”	

ประจ�าป	 2559	สาขาพัฒนาการศึกษาดีเด่นแห่งป	

จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย	

รางวัล คนดี แทนคุณแผนดิน 2559 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงยศ	วีระทวีมาศ	

“ผู้รอบรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานล้านช้าง”	 ได้รับ

รางวลั	คนดี	แทนคณุแผ่นดนิ	2559	ในโครงการ	“แทนคณุ

แผ่นดิน	 ป	 2559”	 รับมอบโล่รางวัลจากองคมนตรี	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	

 รองศาสตราจารย์	ดร.	กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้รบัรางวลั	“Education	

leadership	award”	จากประเทศสงิคโปร์	ประจ�าป	2559	

โดยสถาบนั	The	Chief	Marketing	Officer	(CMO)	ASIA	

รางวัล

“Education 

Leadership Award”

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
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รางวัลธรรมาภิบาล สิงหทอง

 รางวัลสิงห์ทอง	หรือรางวัลธรรมาภิบาล	ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งป	2559	ในงานประทานรางวัล	

ธรรมาภิบาล	คร้ังที่	7	 ในวันท่ี	30	 มีนาคม	2559	ณ	ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งโล่สิงห์ทอง

ประทานโดย	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก	ให้ไว้ภายใต้โครงการยกย่องและสรรค์สร้าง

บุคคล	และ	นักปกครองที่ดีและเป็นแบบอย่าง	ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ	โดยมีผู้ได้รับรางวัล	คือ

ตัวแทนประเทศไทยเปนคณะกรรมการ Wiley APAC 

 รศ.ดร.วนิดา	แก่นอากาศ	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	ได้รับ

เชิญเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นคณะกรรมการ	Wiley	APAC	1	ใน	13	

คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก	Wiley	 เป็นส�านักพิมพ์ที่ให้บริการฐาน

ข้อมูล	 วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์	 ติดอันดับ	1	 ใน	3	ของโลก	

เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลก	คณะกรรมการที่ปรึกษามี

วาระต�าแหน่งเป็นระยะเวลา	2	ป	คือ	2016	-	2018	ซึ่งคณะกรรมการ

ต่างๆ	ที่ได้รับเชิญนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา	

 ผศ.ดร.นิภา	มิลินทวิสมัย 

ได ้รับรางวัลอาจารย ์ระดับ	

อุดมศึกษาผู ้ทรงคุณธรรม

ดีเด่น	ประจ�าป	2559	จาก

ผู้แทนพระองค์โล่ประทาน

จากพระเจ ้าวรวงศ ์ เธอ

พระองค ์ เจ ้ า 	 โสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ	

 รศ.พญ.จิราพร	สิทธิถาวร

ได้รับรางวัล	“นักเทคนิคการ

แพทย์ดี เด ่น”	 ประจ�าป 	

2559 	 ในการประ ชุม

วชิาการประจ�าปทางเทคนคิ

การแพทย ์ 	 ครั้ งที่ 	 40	

โดยสมาคมเทคนคิการแพทย์

แห ่ งประเทศไทย	 ในพระ

อปุถมัภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

โสมสวลี	พระวรราชา	ทินัดดามาตุ	

รางวลั “อาจารยระดบัอดุมศึกษาผู้ทรงคณุธรรมดเีดน” รางวลันกัเทคนคิการแพทยดีเดน ป 2559

ผศ.ดร.	สมศักดิ์	พิทักษานุรัตน์	

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.	ดร.วินิต	ชินสุวรรณ	

คณบดวีทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ

รศ.	ดร.	ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม

 อาจารย์	ดร.ขาม	จาตุรงคกุล	และอ.ดร.ณัฏฐพงศ์	พรหมพงศ์ธร	กับรางวัล

ชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงวฒันธรรม	โดยการน�าภมูิปัญญาอีสาน	ลายขิด	และ	

ฮูบแต้ม	 เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ	ในกิจกรรมอบรมและประกวดผลิตภัณฑ์

เชงิวัฒนธรรมและภมูปัิญญา	2559	(	Cultural	and	Wisdom	Talent	)	จาก	191	ผลงาน	

จากทัว่ประเทศ	โดยส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน	กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 

ชนะเลิศการประกวดคลิปชวยฟนคืนชีพ

 ศนูย์หวัใจสริกิติิ	์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	คณะแพทยศาสตร์	

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปท�าไมต้อง	CPR	 (Why	CPR?)	

จัดท�าโดยคณะกรรมการ	CPR	ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	เพื่อรณรงค์และสร้าง

แรงบันดาลใจให้ประชาชนท่ัวไป	สนใจและอยากที่จะเรียนรู้การช่วย

ฟนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน	ในงานวนัการช่วยชวีติแห่งชาต	ิคร้ังที	่1	จดัขึน้โดย

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต	 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 (Thai	Resuscitation	Council)	

ณ	อาคารกีฬานิมิบุตร	สนามกีฬาแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร	

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ

03



การผลิตบัณฑิต

การบริการ

วิชาการ

การวิจัย

การทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ



ดา้นการผลิตบัณฑิต

	 ารผลติบัณฑติของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	มเีป้าหมายเพือ่ผลติและพฒันาก�าลังคนทีมี่คุณภาพ	มคีวามรู	้ความสามารถ	

และทักษะวิชาชีพที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และความรับผิดชอบที่พร้อมท�างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	

ทั้งนี้	บัณฑิตต้องมีความรู้	ความสามารถในการคิด	วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม	และบริการใหม่ๆ	รวมท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้	และพร้อมท�างานในสังคม	

ชุมชนที่มีความแตกต่างๆ	ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง

ก



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการดำาเนินงาน

หลักสูตร

นักศึกษา

ภาวะการมีงานทําหรือศึกษาตอของบัญฑิตที่จบการศึดษา

นกัศึกษาทั้งหมด

11,102
5,481

15,198

2,086

2,218
3,781

ปริญญาตรี 31,781 คน            บณัฑิตศึกษา 8,085  คน
นกัศึกษาใหม่

2,991
1,093
4,222

400

522
692

ปริญญาตรี 8,306 คน         บณัฑิตศึกษา  1,614  คน

ผูส้ าเร็จการศึกษา

1,949
1,058
2,382

474

640
993

ปริญญาตรี 5,389 คน       บณัฑิตศึกษา   2,107 คน
จ านวนนกัศึกษาต่างชาติ

6
53

130

66

84
132

ปริญญาตรี 189 คน       บณัฑิตศึกษา  282 คน

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต   ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต   

88.04 %
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รางวัลเยาวชนตนเเบบนักพัฒนา คุณธรรมจริยธรม ป  2559 

 นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี นักศึกษาชั้นปที่	 2	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

ได้รบัรางวัลเยาวชนต้นเเบบนกัพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม	ป		2559 จดัโดย	กจิการเดก็และเยาวชน	กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	ทั่วประเทศ	และเข้ารับพระราชทาน

เข็มเยาวชนนักพัฒนา	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	หอประชุมมหิศร	ธนาคารไทยพาณิชย์	

ส�านักงานใหญ่	กรุงเทพมหานคร	

รางวัลนักศกึษา

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รางวัล“เยาวชนดีเดนแหงชาติ 

สาขาการศึกษาและวิชาการ” ประจําป 2559 

รางวัลประกวดเรียงความระดับประเทศ 

 นาย สุ ริ ย านนท ์ 	 พลสิ ม	
นักศกึษาวทิยาลยัการปกครองท้องถิน่	
ได้รบัรางวลัพระราชทาน	ของสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราช
กุมาร	 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	
งานวนัเยาวชนแห่งชาติ	

 เภสัชกรหญิงเกษมณี	แซ่อึ้ง	
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร ์	 ได ้รับ
พระราชทานรางวัลบณัฑติเภสชัศาสตร์	
ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม	ประจ�าป	
2559	จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สย ามบ รม ร า ชกุ ม า รี 	 ใ น ง า น

 น า ย เ ท ว ฤ ท ธิ์ 	 ล า พิ ง ค ์	
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้
รับรางวัลชนะเลิศฝ ายชาย	 และ
รางวัล	popular	vote	และนางสาว
ณัฐชยา	แก้วไธสง	 ได้รับรางวัลชนะ
เลศิฝายหญงิ	รับรางวลัทุนการศกึษา	

 นาย พี รดนย ์ 	 ก ้ อนทอง	
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขาสิ่งทอ
และเครือ่งนุง่ห่ม	รุน่	Young	Talent	
ในการประกวด	Thailand	Innofashion	
Awards	2016,	TIFA

 นายวรพงศ์	คยุบตุร	นายสราวธุ 
จนัทร์ผดั	และนางสาวผานติ	ฆาตนาค 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	พร้อมโล่เกียรติ
บัตร	 และเงินรางวัล	 โครงการ
ประกวดกลอนสดระดับอดุมศกึษา	
เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 	 นายวั ช ระ 	 พระวิ เ ศษ	
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 ในการ
ประกวดเรียงความในหัวข้อ	“สังคม
ทีน่่าอยูแ่ละส่ิงแวดล้อมทีด่ใีนมมุมอง
ของเยาวชนไทย	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

	 นางสาววารุณี 	 วันมะโน 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับคัดเลือกผลงาน	
บทภาพยนตร์	เรือ่ง	“บญุมา”	ไปผลติ
เป็นภาพยนตร์ส้ันโดย	 4	 ผู้ก�ากับ	
มืออาชีพ	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะ

	 นางสาวณัฐนันท์	 ทองหล้า 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ	1	การประกวดอ่านฟังเสียง
ระดบัอดุมศกึษารางวลัถ้วยพระราชทาน
สมเ ด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ	

 นายวรพงศ์	คยุบุตร	นกัศกึษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	สาขาวชิาภาษาไทย	ได้รบัรางวัลชนะเลศิ
ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โครงการ
สร้างสรรค์วรรณศิลป	“กวปีากกาทอง”	
โดย	คุณเนาวรตัน์	พงษ์ไพบลูย์	กวซีีไรต์	
ศิลปนแห่งชาติ

รางวัลผูมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจําป 2559

รางวัล BETAGRO food safety society 2015

รางวัล Young Talent TIFA 2016

รางวัลชนะเลิศประกวดกลอนสด ระดับอุดมศึกษา

รางวัลการเขียนบทภาพยนตรดีเดน เรื่อง บุญมา

รางวัลการประกวดอานฟงเสียงระดับอุดมศึกษา

รางวัลปากกาทอง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก

กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิร่วมกบั	สถานโีทรทัศน์ไทย
พีบีเอส

และการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุน	 โดย“เบทาโกรร่วมสร้าง	
สงัคมคนรุ่นใหม่	ใส่ใจอาหารปลอดภยั”

สยามบรมราชกุมารี	 ในโครงการธนชาตริเริ่ม	 เติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย
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	 นางสาวณฑิชา	สมประสงค์ และนางสาวชลรดา	จวูฒันส�าราญกลุ	นักศึกษาคณะบรหิารธรุกจิและการบญัชี	ได้รบัรางวัล
ชนะเลศิการแข่งขนัประกอบอาหาร	CMAB	ร่วมกบัส�านกังานทูตเกษตร	สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศ	ได้รบั
ตั๋วรางวัลเข้าอบรมด้านอาหาร	กับสถาบนัสอนท�าอาหาร	The	Culinary	Institute	of	America	(CIA)

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกอบอาหาร

	 นักศึกษาคณะทันตแพทย-
ศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (Best	
Poster	Award)	ในการประกวดการ
วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์	 สาขา
วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน	(Basic	Science)	
ในการประชุมวิชาการ	The	14th

 น า ย ป ริ ญญ า 	 สุ ป ั น โ น	
น ายศาศวั ต 	 สิ ง ห ์ เข าภู 	 แ ละ
นายภาสกร	แสนเจียม	นกัศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 น ายอนุ ส รณ ์ 	 แพ งส าย	
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 รางวัล
ชนะเลิศ	ไอเดีย	Kular	Series	ส�านึก
รักบ ้านเกิด	 และไปศึกษาดูงาน	
ณ	ประเทศฮ่องกง	โดยบรษิทั	สหโมเสค
อตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

นายณัฐพงศ์	กงแก้ว นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล
ชนะเลศิ	ผลงานออกแบบห้องรบัแขก
ภายใต้ชือ่	Diamond	Living	Project	
โดยบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จ�ากัด	
(มหาชน)

 ทพญ.ณฐัวรนิทร	ธาตดุ ี
ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต	รุ่นที่	31	เกียรตินิยม
อั นดั บ 	 1 	 ได ้ รั บ ร า ง วั ล	
“บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น	
ประจ�าป	2559”	มลูนธิสิมเดจ็

รางวัลชนะเลิศ (Best Poster Award)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น สคบ. 

DURAGRES Design Awards 2016

รางวัลชนะเลิศงานออกแบบหองรับแขก

รางวัล “บัณฑิตทันตแพทยดีเดน ประจําป 2559

	 นายอดิศักดิ์	พัฒนจักร	
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับโลก	
Gold	Medal	Award	จาก	Mr.	

รางวัล Gold Medal Award

Glyn	T.	Devie	 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทยและ	Mr.Michael	R.	Hardegen	ผูจั้ดการสถาน	ีIBB

พระมหติลาธเิบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
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รางวัลประกวดแบบบาน 3 สไตล INSPIRE IN STYLE DESIGN CONTEST 2016 

 นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดแบบ

บาน 3 สไตล INSPIRE IN STYLE DESIGN CONTEST 2016	จัดโดย	บริษัท	เอสซีจี	เอ็กซพีเรียนซ์	ผลการตัดสิน	คือ	

	 1)	ประเภท	THAI	ORIENTAL	STYLE	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	คือ	นายปริญญา เนตรคา	RELAX	HOUSE	และรางวัล

รองชนะเลิศ	คือ	นายอัจฉิยะ	จันทรภูมี	ชื่อผลงาน	The	Seasons	บ้านสามฤดู

	 2)	ประเภท MEDITRRANEAN STYLE	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	คือ	นางสาวอริสา	เจริญชัยพูลผล	ชื่อผลงาน	MASK	

HOUSE	และได้รับรางวลัรองชนะเลิศ	คอื	นางสาวดารกิา โคตรบรรเทา ชือ่ผลงาน	MEDITERRANEAN	IN	CITY,	MEDITERRANEAN	

IN	HOUSE	และได้รับรางวัลชมเชย	คือ	นายเสฐียรพงษ์	จันทรลา	ชื่อผลงาน	CASA	PANORAMA

 รางวัลชนะเลิศการประกวดผาไหม ประเภทผาไหมมัดหมี่

 นายพีรดนย กอนทอง นักศึกษา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับ

รางวลัชนะเลศิการประกวดผ้าไหม	ประเภทผ้าไหมมดัหมีน่วตักรรมสร้างสรรค์

เยาวชน	ในงานเทศกาลไหมนานาชาต	ิประเพณผีกูเสีย่วและงานกาชาดจงัหวดั

ขอนแก่น	ประจ�าป	2558

 รางวัลการแขงขันออกแบบนานาชาติ 

 SDC International Design Competition 2015 

	 ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายทวีศักด์ิ	จัตุวัน	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

จากการเป็นตัวแทนประเทศไทย	1	ใน	12	คน	ในงานประกวดการออกแบบ	SDC	International	

Design	Competition	2015	at	the	Fashion	and	Textile	Museum	in	London	

 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเดน Egon Stahl-Award in Bronze 

 นายกรวิทย อยูสกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์	 ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานคุณภาพ

และ	โดดเด่น	Egon	Stahl-Award	in	Bronze	2016	เป็นคนแรกของเอเชยี	ในงานประชมุวชิาการ	

The	9th	Joint	Natural	Products	Conference	2016	ณ	เมอืง	Copenhagen	ประเทศเดนมาร์ก	
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โครงการกิจกรรม
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

โ
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

โโครงการกิจกรรมโโครงการกิจกรรมโ
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 การพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นบัณฑิตที่พร้อมท�างานและพร้อมก้าวเข้าสู่

ศตวรรษที่	21	โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เช่น

 1.  กิจกรรมจิตอาสา	มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่จะเป็นกิจกรรม

จิตอาสาให้กับสังคม	เช่น	กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ	กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว	กิจกรรมช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส	ส่งเสริม

การศึกษารวมถึงพัฒนาด้านอาชีพให้แก่โรงเรียนและหมู่บ้านในชนบทที่ต้องการความช่วยเหลือ	เป็นต้น

 2.  จดักจิกรรมเพือ่เชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิ เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องและเป็นจรงิเกีย่วกบัสถาบนัฯ	

และพระราชกรณียกิจของพระองค์	ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทยให้แก่นักศึกษา	บุคลากร	และประชาชนทั่วไป

 3.  สงเสรมิใหนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน รูคา รูคณุธรรม 12 ประการ	สามารถพฒันานกัศกึษาเป็นนกักจิกรรม

เพื่อสังคม	มีจิตสาธารณะ	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีสุขภาวะที่ดี	 เช่น	 โครงการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร	

การป้องกันอัคคีภัย	และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้น
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 4.  โครงการ “เสริมประสบการณสูนานาชาติ Thai Cultural Experience & International Village Camp 

Project in Thailand for OSAKA GAKUIN UNIVERSITY, JAPAN”	เพือ่ส่งเสรมิพฒันาศักยภาพนกัศึกษาให้มจีติส�านึก

แห่งการให้	พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	โดยคณะวิทยาการจัดการ

 5. สหกิจศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน

  1) สหกิจศึกษานานาชาติ	มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและสื่อสารองค์กร	และส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	

ได้จัดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน	และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ	จ�านวนทั้งหมด	96	แห่ง

มี	8	ประเทศ	ประกอบด้วย	ประเทศกัมพูชา	มาเลเซีย	 เวียดนาม	สปป.ลาว	อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 เมียนมาร์	ฟลิปปนส์	

รวมจ�านวนเครือข่ายร่วมมือสหกิจศึกษาอาเซียน	25	แห่งกระจายไปทุกประเทศและในปการศึกษา	2558	มหาวิทยาลัย	

สนบัสนนุทนุเพือ่ส่งให้นกัศกึษา	สหกจิศกึษาอาเซยีน	จ�านวน	56	คน	ฝกประสบการณ์ตรงในการท�างานจรงิในประเทศอาเซียน

  2) สหกิจศึกษาในประเทศ	 เช่น	 (1)	คณะเกษตรศาสตร์	 นักศึกษาไปสหกิจศึกษา	จ�านวน	191	คน	ในภาคป

การศึกษา	2558	จ�านวน	169	คน	และภาคต้นปการศึกษา	2559	จ�านวน	22	คน	(2)	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	สหกิจ

ศึกษาในภาคปลายปการศึกษา	2558	จ�านวน	104	คน	 (3)	คณะสัตวแพทยศาสตร์	สหกิจศึกษาในภาคปลายปการศึกษา	

2558	จ�านวน	98	คน	(4)	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	วิทยาเขตหนองคาย	สหกิจศึกษาในภาคปลาย

ปการศึกษา	2558	จ�านวน	13	คน	 (5)	คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	วิทยาเขตหนองคาย	สหกิจศึกษาในภาคปลายป

การศึกษา	2558	จ�านวน	30	คน	(6)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ในภาคปลายปการศึกษา	2558	จ�านวน	176	คน	

และภาคต้นปการศึกษา	2559	จ�านวน	87	คน
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 6.  จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้น�าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยแจ้ง	สถาบัน

การศึกษาเครือข่าย	ได้รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา	การเลือกคณะ/สาขาวิชา	ให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียน

ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ	ตามความถนัดและ

ความชอบของนักเรียนต่อไป

 7.  จัดกิจกรรมผูบริหาร มข.	พบครูแนะแนว	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดโครงการ	“ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนวรุ่นที่	1”	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับครูแนะแนว	การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแก่ครูแนะแนว

 8.  เปดชองทางใหนักเรียนเขาศึกษาที่หลากหลาย 

	 	 เพื่อเป็นการเปดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จึงได้จัดให้มีโครงการรับเข้าท่ี

หลากหลาย	ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา	ดังนี้	

	 	 1)	 รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรมและบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

โดยวิธีพิเศษ	จ�านวน	283	คน

	 	 2)	 รับนักเรียนพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	ประจ�าปการศึกษา	2559	จ�านวน	19	คน

	 	 3)	 รับนกัศกึษาต่างภมูภิาคเข้าศกึษาที	่มข.	ผ่านโครงการต่างๆ	ดังนี	้(1)	โครงการรบันกัเรยีนชาวไทยศาสนาอสิลาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย	โดยรับเข้าศึกษาต่อจ�านวน	3	คน	 (2)	 โครงการร่วมรับนักศึกษาภาคเหนือ

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยวิธีรับตรง	 โดยรับเข้าศึกษาต่อจ�านวน	20	คน	 (3)	 โครงการร่วมรับนักศึกษาภาคใต้กับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยวิธีรับตรง	โดยรับเข้าศึกษาต่อจ�านวน	58	คน

	 	 4)	สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาทีย่ากจนทีม่ปัีญหาเรือ่งการเงนิโดยได้จดัสรรทนุการศึกษาทนุละ	30,000	

บาท	จ�านวน	100	ทุน	

	 	 5)	การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ	ทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	ปการศึกษา	2559	จ�านวน	23	ทุน	

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
39



การวิจัย

ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากดานคุณภาพของการสรางองคความรูใหมเพื่อการตีพิมพ 

และการอางอิงในระดับนานาชาติแลว ยังเนนการวิจัยในดานตอไปนี้

	 1.	 การน�าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน	และประเทศชาติ	 โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	สุขภาพ	การศึกษา	การแก้ปัญหาความยากจน	

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 2.	 การวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่	 เช่น	การวิจัยทางด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม	ผลิตภัณฑ์เกษตรและ

อาหารปลอดภัย	การวิจัยด้านสุขภาพ	นวัตกรรมทางด้านการศึกษา	นวัตกรรมทางด้านการจัดการน�้า	สิ่งแวดล้อม	และ

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	พลังงาน	เป็นต้น

	 3.	 การน�าผลงานวิจัยไปสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม	และต่อยอดเชิงพาณิชย์

	 4.	 การน�าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์	และการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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งปม.แผ่นดิน งปม.เงินรายได้ ในประเทศ ต่างประเทศ 

อนุสิทธิบัตร  84 ผลงาน 
สิทธิบัตร  
64 ผลงาน 

 จ้านวนโครงการวิจัย จ้าแนกตามแหล่งทุน  งบประมาณอุดหนุนการวิจัย 

 ผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -  2559  
  
  
  
  
  
  
  

  

ลิขสิทธิ์ 326 ผลงาน 

 ผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2559 

397 รวม 212 387 474 

รวม 1,616 1,681 1,528 1,480 

แหล่งทุนภายใน มข. แหล่งทุนภายนอก มข. 
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน

ผลการดำาเนินงาน
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รางวัลการวิจัย

	 ศาสตราจารย์ปรญิญา	จนิดาประเสรฐิ	ได้รบัรางวลัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีมลูนธิโิทเร	ประเทศไทย	ครัง้ที	่22	ประจ�าป	พ.ศ.	2558	
เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่บคุคลและหน่วยงานทีม่ผีลงานดีเด่นทางด้าน	
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	ประเทศไทย	
ซึง่ศาสตราจารย์ปรญิญา	จนิดาประเสริฐ	เป็นผูท้ีม่ผีลงานดเีด่นทางด้าน
วิศวกรรมโยธา	 ช่ือผลงานวิจัย	 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต	ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	

	 รางวลันกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัทีม่คีณุภาพตพีมิพ์และถกูอ้างถงึสงูในฐานข้อมลู	ISI	Web	
of	Science	จากส�านักพิมพ์	Thomson	Reuters	ซึ่ง	ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	เป็น
นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงในบทความเรื่อง	NaOH-activated	ground	fly	ash	geopolymer	
cured	at	ambient	temperature	ตพีมิพ์ในวารสารชือ่	FUEL	มจี�านวนครัง้การอ้างองิ	82	ครัง้
ซึ่งนับเป็น	1	ใน	22	ของนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากนักวิจัยทั่วประเทศไทย

	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	
ประจ�าป	2558	มอบรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต,ิ	รางวลัผลงานวจิยั	และรางวลัวิทยานพินธ์ดเีด่น	
ประกอบด้วย	3	รางวัลย่อย	โดยได้มอบรางวัลให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2558 ระดับดีเดน สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
 ผลงานวิจัยเรื่อง	“การเปรียบเทียบ	trimetthoprim	-	sulphamethoxazole	กับ	
trimethoprim	sulphamethoxazole	ร่วมกับ	doxycyclin	ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิส
ในช่วงการก�าจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ�้า	 (MERTH)	 :	การศึกษาแบบ	multicentre,	
double-bline,	 non-inferiority,	 randonized	 controlled”	 โดย	 ศาสตราจารย์	
พญ.เพลินจันทร์	เชษฐ์โชติศักดิ์	คณะแพทยศาสตร์	มข.	และคณะ

2. รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2558 ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
 ผลงานเรือ่ง	“การประยกุต์ใช้จลุนิทรย์ีทีม่คีวามสามารถในการย่อยสลายคาร์โบฟรูาน	
Bukholderiacepacial	 PCL3	 ในการกู้ฟ นฟูดินและน�้าที่มีการปนเปอนคาร์โบฟูราน”	
(Application	of	carbofuran	degrader	in	remediation	of	carbofuran	contaminated	
water	and	soil)	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.อลิศรา	เรืองแสง	คณะเทคโนโลยี	มข.	และคณะ

3. รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2558 ระดับดี : สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
	 วิทยานิพนธ์	 :	 เรื่อง	“ลักษณะทางเคมีกายภาพของสตาร์ชและสมรรถนะการรวมตัว
ของ	คุณสมบัติด้านความหนืดในข้าวโพดข้าวเหนียว”	(Physicochemical	Characteristics	
of	Starches	and	Combining	Ability	for	Starch	Pasting	Viscosity	in	Waxy	Corn)	โดย	
ดร.ดนุพล	เกษไธสง

รางวลัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมลูนธิโิทเร

รางวลันกัวจิยัดเีดนท่ีมคีณุภาพงานตพีมิพสงู 

รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจำาป 2558 

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ผศ.ดร.	นงลักษณ์	 มีทอง	คณะวิทยาศาสตร์	และนักวิจัยศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี
บรูณาการ	ได้รับรางวลัผูใ้ช้แสงซนิโครตรอนดเีด่น	ภาควชิาการ	ประจ�าป	2558	ในงาน	
Thailand	Synchrotron	Conference	and	Exhibition	(TSCE)	2559	

	 รศ.ดร.	 วัชรินทร ์ 	 ลอยลม	 คณะแพทยศาสตร ์ 	 ได ้รับทุนวิจัยสาขา
วทิยาศาสตร์ชวีภาพ	จากส�านกัเลขาธกิารแห่งชาต	ิว่าด้วยการศกึษาวทิยาศาสตร์	และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(ยูเนสโก)	ซึ่งนักวิจัยสตรี	ผู้มีผลงานอันโดดเด่นจนได้รับ
ทนุโครงการทนุวจิยัลอรอัีล	ประเทศไทย	“เพือ่สตรใีนงานวทิยาศาสตร์”	(For	Women	
in	Science)	ประจ�าป	2558	จากผลงานวจัิยหวัข้อ	“การค้นหาตวับ่งชีช้วีภาพในเลอืด
และปัสสาวะเพื่อใช้ในการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี”

	 ดร.อญัชล	ีเตชะเสน	คณะเทคนคิการแพทย์	ได้รบัรางวลันกัชวีเคมแีละชวีวทิยา
โมเลกุลดาวรุ่ง	 (Young	BMB	Award)	ประจ�าป	พ.ศ.	2559	จากสาขาชีวเคมีและ
ชวีวทิยาโมเลกลุ	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	โดยรางวลันี้
ได้มาจากผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารนานาชาติจ�านวน	31	 เรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
สมัพันธ์ของการตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัทีก่่อให้เกดิโรคมะเรง็ท่อน�า้ดใีนประเทศไทย	ในการ
ประชมุวชิาการ	The	5th	International	Biochemistry	and	Molecular	Biology	Conference	

	 นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับรางวัลเหรียญทองและ	Special	award	
จากงาน	 ITEX	2016	ณ	ประเทศมาเลเซีย	 ซ่ึง	TEX	2016	 :	27th	 International	
Invention	&	Innovation	Exhibition	(ITEX	2016)	เป็นงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์
นานาชาตแิละนทิรรศการนวตักรรมระดบัโลก	จดัแสดงสิง่ประดิษฐ์ทีด่ทีีส่ดุของภมูภิาค
จากเอเชยีและยโุรป	กว่า	20	ประเทศเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดันทิรรศการ	มกีารประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี	ซึ่งรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

		 ผลงานวิจัยเรื่อง	“ไหมขัดฟันเคลือบสมุนไพร”	(the	Herbal	Dental	Floss)	
โดย	ผศ.สมเกียรติ	 เหลืองไพรินทร์,	รศ.วัชรี	 คุณกิตติ,	รศ.สุวิมล	ทวีชัยศุภพงษ์	และ	
นายชัยพร	พัฒนจักร	ได้รับรางวัล	Gold	Medal	และรางวัล	MAWHIBA	SPECIAL	
AWARD	จากประเทศ	Saudi	Arabia	

	 ผลงานวจัิยเรือ่ง	“ผลติภณัฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุน้การงอกของเส้นผม”	
(Anti-Hair	Fall	Herbal	Tonic)	โดย	รศ.วชัร	ีคณุกติต,ิ	รศ.ฉนัทนา	อารมณ์ด,ี	นางสาว
ชลธิรา	กาวี,	นางสาวอรวรรณ	มนทกานติรัตน์	และ	นางสาว	วิราวดี	ชลวณิช	ได้รับ
รางวัล	Gold	Medal	และรางวัล	Owner	of	 Invention	จาก	World	 Invention	
Intellectual	Property	Associations	(WIIPA)	ประเทศ	Taiwan	

	 และผลงานวจัิยเรือ่ง	“ไมโครอมิลัช่ันกระชบัสดัส่วน”	(Firming	Microemulsion)	
โดย	ผศ.นภภัค	ใจภักดี,	ผศ.ดร.เอกพล	ลิ้มพงษา,	ศ.บังอร	ศรีพานิชกุลชัย	ได้รับรางวัล 
Gold	Medal

รางวลัผูใ้ช้แสงซนิโครตรอนดเีดน ในงาน TSCE

รางวลัเหรียญทอง ITEX 2016 Special award

รางวัลสตรีวทิยาศาสตร ประจำาป 2558 จากยเูนสโก

รางวัล Young BMB Award ประจำาป 2559

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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	 ผลงานวิจยัด้านการแพทย์และสขุภาพของ	ศ.ผวิพรรณ	มาลีวงษ์	ภาควชิาปรสติวทิยา	คณะแพทยศาสตร์	ประกอบด้วย	

แผ่นแอนติเจนส�าหรับตรวจหาแอนติบอดี	 ผู ้ปวยโรคพยาธิตัวจี๊ด	 ซึ่งเป็นชุดทดสอบส�าเร็จรูปอย่างรวดเร็ว	 (rapid	

commercial	test	kit)	เป็นครั้งแรกของโลก	อ่านผลในเวลา	10-15	นาที	ด้วยตาเปล่า	ตรวจง่าย	ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ	

มศีกัยภาพสงู	ชดุน�า้ยาตรวจหาแอนตบิอดใีนซรีัม่ผู้ปวย	ด้วยเทคนิคอไีลซ่า	เพือ่วนิจิฉยัโรคพยาธแิคปลลาเรยี	ได้ถกูต้อง	แม่นย�า	

100%	และชดุน�า้ยาตรวจโรคพยาธติวัจีด๊ซีรัม่คน	ชดุแรกของโลกทีใ่ช้แอนติเจนโปรตนีรีคอมบแินนท์	มข้ีอดี	คอื	รคีอมไบแนนท์

แอนติเจนที่ใช้ผลิตชุดทดสอบสามารถผลิตได้อย่างไม่จ�ากัด	สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ขายได้ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งได้

รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ภาคเอกชน	ซึ่งผลงานวิจัยแผ่นแอนติเจนและชุดน�้ายาตรวจหาแอนติบอดี

ผู้ปวยพยาธิตัวจี๊ด	 ได้รับรางวัล	Special	Prize	ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต	 โดยรับมอบถ้วยรางวัลจาก

พลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตร	ีพร้อมใบประกาศนยีบตัรและเงนิรางวลั	ในงาน	“วนันกัประดษิฐ์”	ประจ�าป	2559

	 ศ.ดร.วันชัย	มาลีวงษ์	วงษ์	คณะแพทยศาสตร์	หัวหน้าโครงการได้รับคัดเลือกเป็น	1	ใน	21	ผลงานวิจัยเด่น	สกว.	

ประจ�าป	2558	ด้านสาธารณะ	จากผลงานวจิยัเรือ่ง	“องค์ความรูพ้ืน้ฐานและประยกุต์ของโรคปรสิตและปรสิต”	โดยส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย	(สกว)	ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น	ประจ�าป	2558	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่

ผลิตผลงานที่มีคุณค่า	และเป็น	“ต้นแบบ”	ของการท�างานวิจัยที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติ	รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยของ	สกว.	ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะและเห็นความส�าคัญของผลงาน

วิจัยที่สร้างโดยนักวิจัยไทย	

รางวัล Special Prize นิทรรศการวันนักประดิษฐ

โลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน ประจำาป 2558

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
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	 ค้นพบยสีต์สายพนัธุใ์หม่	เตบิโตแบ่งเซลล์เรว็	ผลติเอทานอลสงูมาก	ยสีต์สายพนัธุใ์หม่ถกูค้นพบจากงานวจิยัการแยก
เชื้อยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทสสูง	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าของน�้าตาลทราย	โดยการใช้เอนไซม์
อินเวอร์เทสเปลี่ยนจากน�้าตาลทรายเป็นน�้าตาลโมเลกุลเดี่ยว	ได้แก่	กลูโคส	และฟรุคโทส	ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า	และพบว่ายีสต์
ทีผ่ลติเอนไซม์อนิเวอร์เทสสงูสายพนัธุใ์หม่นี	้สามารถผลติเอทานอลได้สงูด้วย	ดงันัน้	จงึท�าการวจิยัต่อเรือ่งการผลติเอทานอล
ของยสีต์สายพนัธุใ์หม่นีโ้ดยเฉพาะ	ผลปรากฏว่ายสีต์สายพนัธุใ์หม่นีส้ามารถผลิตเอทานอลได้สูงทีสุ่ด	เมือ่ทดลองเปรยีบเทยีบ
ในกลุ่มยีสต์ที่ผลิตเอทานอลได้ในระดับสูง

 สร้างเตียงพิเศษ ดูแลผู้ปวยออนแรง

 สร้างเครื่องอบกึ่งอัตโนมัติหนุน SMEs ไทย

	 สร้างเตียงพิเศษดูแลผู้ปวยอ่อนแรง	 เตียงพิเศษส�าหรับช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ปวยที่อ่อนแรง	สร้างจากแนวคิดของ	
แคมเรือหากสังเกตจะพบว่าเมื่อเรือลอยอยู่ในน�้า	สามารถลอยอยู่ในน�้าและตะแคงได้อย่างช้าๆ	แล้วกลับมาที่เดิมได้	นักวิจัย	
จึงสร้างต้นแบบที่เรียกว่า	Prototype	ขึ้นมาโดยใช้มอเตอร์ชนิดพิเศษคือหมุนช้า	และทดเกียร์ลงมาให้ช้าลง	ช้าขณะที่แน่ใจ
ว่าเมื่อผู้ปวยนอนบนเตียงจะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหว	

	 สร้างเคร่ืองอบกึง่อตัโนมติัหนนุ	SMEs	ไทย	สู่มาตรฐานโลก	เครือ่งอบก่ึงอตัโนมตั	ิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ผู้ประกอบการในชุมชนผู้ปลูกพริก	 โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปพริกในท้องถิ่น	แปรรูปพืชเศรษฐกิจ
ให้มีคุณภาพ	 เก็บไว้เพ่ือเป็นเครื่องปรุงหรือใช้ในช่วงที่ขาดแคลนพริก	ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการส่งออกได้	
โดยสามารถอบพริกสดจ�านวนกว่า	20	กโิลกรมั	ภายใน	5	ชัว่โมง	ทัง้นีส้ามารถควบคมุความชืน้ให้ต�า่กว่าร้อยละ	14	ฐานเปยก	
และมสีสีดตามความต้องการ	หากต้องการสสีด	ใช้อณุหภมูติ�า่	(เวลานาน)	หากต้องการสเีข้มใช้อณุหภูมสิงู	(เวลาน้อย)	ตลอดจน
ควบคุมการปนเปอนจากแมลง	หนู	นก	และจุลินทรีย์ต่างๆ	ได้	ซึ่งเหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม	(SMEs)

ผลงานวิจัย
 ค้นพบยีสตสายพันธุใหม
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 การแก้ไขปญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอนำ้าดี

 พัฒนาสารสนเทศทางการแพทย (Medical Informatics)

 พัฒนาแอปพลิเคชัน “คุณลูก” (Khun Look)

	 อ.	ดร.	ขาม	จาตุรงคกุล	อาจารย์สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	
ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	5	ในโครงการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 ได้ท�าการศึกษาส�ารวจและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการ
สร้างแบรนด์สินค้า	และตัง้ชือ่ผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่ตอบโจทย์การออกแบบใน
ช่ือว่า	 “TA’I	 TA’I”	 (ไท	 ไท)	 จากเดิมผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายภายใต้ช่ือ	
“ชาโมกข์”	สามารถเพิ่มมูลค่าจากราคาขายเดิมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แฮร์
โทนิค	เพิ่มขึ้นจาก	600	บาท	เป็น	1,100	บาท	

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	(CASCAP)	ได้ร่วมมือกบักรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	
จดัท�าโครงการ	“การก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดถีวายเป็นพระราชกศุล
แด่	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เสดจ็ข้ึนครองราชย์ครบ	70	ป	ในปพทุธศกัราช	2559	
พร้อมทั้ง	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	จะทรงเจริญพระชนมพรรษา	84	
พรรษา	ตลอดจนในปพุทธศักราช	2560	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	90	พรรษา”	เพือ่แก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดอีย่าง
บรูณาการและครบวงจร

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ท�าความร่วมมอืกบักรมการแพทย์	และ	รพ.มะเร็งอดุรธานี	
เพือ่พัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์	โปรแกรม	Thai	Care	Cloud	เชือ่มฐานข้อมลูครอบคลมุ
ระบบบรกิารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ	เพ่ือร่วมกนัพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์	
(Medical	Informatics)	ให้ครอบคลุมเป้าหมายหน่วยงานบรกิารสขุภาพและหน่วยงานสงักดั
กรมการแพทย์จ�านวน	188	แห่ง	ภายใน	3	ป	จากแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ	(Service	
plan)	ของกระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ	(สวรส.)	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ชาติ	 (สวทช.)	 ได้ท�าความร่วมมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพา	
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย	ชื่อว่า	“คุณลูก”	 (Khun	Look)	 มีข้อมูล
ส�าคัญในการดูแลเด็ก	 เพื่อให้พ่อแม่	 ผู ้ดูแลเด็ก	 เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	
ตามนโยบาย	digital	Thailand	ของรัฐบาล	

ออกแบบผลิตภัณฑสร้างแบรนด TA’I TA’I

	 คณะวทิยาศาสตร์	โดย	ผศ.ดร.สริภทัร	เชีย่วชาญวัฒนา	ดร.ค�ารณ	สุนตั	ิผศ.บญุทรพัย์	
ไวค�า	นายอ�านาจ	รัตนเมือง	นางสาวณัชชารีย์	วิเชียรนิตย์	และนายพีรวิทย์	ผลประพฤติ	
ร่วมกับทีมรองผู้บังคับการศูนย์ส�านักงานพิสูจน์หลักฐาน	4	พ.ต.อ.บุญชัย	ฤาชัยสากับทีม
ศนูย์พสิจูน์หลกัฐาน	4	ร่วมกนัพฒันาแอปพลเิคชนัใหม่ชนดิโมบายล์	และเวบ็แอปพลเิคชนั	
ที่ใช้สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน	ส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	3	 โครงการ	 คือ	
1)	 ระบบบริหารจัดการรายงานการตรวจพิสูจน์ออนไลน์	 2)	 ระบบ	Crime	Scene	
Investigation	(CSI)	Management	System	3)	ระบบตรวจพิสูจน์	ดีเอ็นเอ	

 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหมทางด้าน Digital Forensics
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	 นายสมศักดิ์	 จันทรรวงทอง	 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น�า้ตาลทราย	ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย	และ	รศ.ดร.กติตชัิย	
ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้าตาลทราย	 เพื่อจะขยายขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	 งานวิจัย	
การพฒันาอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย	รวมทัง้สร้างบคุลากรทีม่ศัีกยภาพ
ในระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย

	 ศูนย์พัฒนาระบบปฏิบัติการโลจิสติกส์	(Logistics	Operating	System	
Development	Center)	จัดต้ังขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์	กับบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 โลจิสติกส์	จ�ากัด	ด้านการ
พัฒนางานด้านวิชาการ	 งานด้านวิจัย	 และพัฒนาบุคลากรของ	 บริษัท	
ไทยเบฟเวอเรจ	 โลจิสติกส์	จ�ากัด	 โดยจัดเป็นหลักสูตรฝกอบรมทักษะความรู้	
3	 ระดับแก่พนักงาน	และการให้ค�าปรึกษาแก่บุคลากรเพื่อแก้ปัญหางาน
ท่ีหน้างาน	 ท้ัง	4	ภูมิภาค	 ได้แก่	กรุงเทพ	สุราษฎร์ธานี	นครราชสีมา	และ
ก�าแพงเพชร	รวมถงึการฝกงาน	และสหกจิศกึษาของนกัศกึษา	ซึง่เป็นการเสริม
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ	และการบริหารจัดการองค์ความรู้

	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค ์การมหาชน)	 โดย	 ศ.น.ท.	
ดร.สราวุฒ	ิสจุติ	และมหาวทิยาลัยขอนแก่นโดย	รศ.ดร.กิตตชัิย	ไตรรตันศริชิยั	
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	ร่วมลงนามในสญัญาให้บรกิารแสงซนิโครตรอน	
ซึง่เป็นอกีมติหินึง่ทีม่หาวทิาลยัขอนแก่นจะได้รบัประโยชน์ต่อด้านวทิยาศาสตร์
การพัฒนาและการวิจัยต่อไปในอนาคต

	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และบริษัท	ข้อมูลเครดิต
แห่งชาต	ิจ�ากดั	(เครดติบโูร)	ร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอืในการจดัท�าผลงาน
ทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 เพื่อจัดท�าผลงานทางวิชาการ	บทความ	
บทวเิคราะห์	หรอืบทวจิยัเผยแพร่ต่อสาธารณะ	ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ถงึแนวโน้ม
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของประเทศ

พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายในภาคอีสาน

ตั้งศูนยพัฒนาระบบปฏิบัติการโลจิสติกส

ให้บริการแสงซินโครตรอน

ให้บริการแสงซินโครตรอน

การพัฒนาองคความรู้ทางวิชาการกีฬา

	 มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ลงนามความร่วมมอืกบั	การกฬีาแห่งประเทศไทย	
ท�างานด้านวทิยาศาสตร์	การกีฬา	และพฒันาองค์ความรูบุ้คลากรให้มศีกัยภาพ
ด้านการกีฬาและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

ความรวมมือการวิจัย
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม	เปดศูนย์บันดาลไทย
ท่ีคุ้มสีฐาน	 ริมบึงสีฐาน	พร้อมลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศไทยซึ่งก�าลังมุ่งไปสู่ยุค	4.0	
หรือยุคอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นฐานเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน	 โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานและจุดแข็งของ
ประเทศ	ภายในศูนย์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร	นิทรรศการหมุนเวียน	
ห้องสมุด	 และ	e-library	ผ่าน	www.bundanthai.com	และสามารถชม
นิทรรศการศูนย์บันดาลไทย	ได้ในวันเวลาราชการ	

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	ร่วมกบั	บรษิทั	ช	ทว	ีจ�ากดั	
(มหาชน)	ท�าโครงการศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว	(Quick	Charge)	ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางเพื่อใช้
เชงิพาณชิย์	เพือ่พฒันาต้นแบบอปุกรณ์เครือ่งชาร์จแบตเตอรีแ่บบชาร์จเรว็	(Quick	
Charge)	ทีเ่ป็นของคนไทย	มปีระสทิธภิาพสงู	ราคาถกู	ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ

	 คณะเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมกับ	
กองทัพอากาศ	พัฒนาต้นแบบในการผลิตและงานวิจัยพัฒนาน�้ามันอากาศยาน
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรโพรเซส

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กับ	บริษัท	 เฮอร์เบิร์ท	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ร่วมมือกันภายใต้กรอบกิจกรรม	2	ด้าน	ได้แก่	ร่วมกันพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์
ที่วางมือผ่าตัดและเตียงชนิดเคล่ือนที่ไม่ได้ที่ใช้ในโรงพยาบาล	และลดการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์จากต่างประเทศในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	
พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ

 รองศาสตราจารย์	ดร.ศรัญญา	พรหมโคตร์	นางสาวธัญมาศ	เสียงหวาน	
และ	นางสาวธิตินันท์	ภูเงิน	สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	ร่วมกับนักวิจัยจาก	NASA	
Dr.	 Sonia	C.	Gallegos	และ	Mr.	 KelMarkert	 ผู้ช่วยนักวิจัยจาก	NASA	
ในโครงการ	SERVIR-Mekong	project,	a	USAID-NASA	partnership	ท�าการ
ศึกษาการกระจายตัวของตะกอนแม่น�้าโขงโดยใช้	Remote	sensing	 เทียบกับ
ดาวเทียมของ	NASA	ที่โคจรผ่านประเทศไทยเหนือแม่น�้าโขงที่จังหวัดหนองคาย	
นครพนม	และมุกดาหาร	และได้เก็บตัวอย่างน�้ามาศึกษาปริมาณตะกอนละเอียด
และ	Colored	dissolved	organic	matter	(CDOM)	ทีถ่กูพัดพาไปตามกระแสน�า้

 พัฒนาต้นแบบอุปกรณชารจแบตเตอรี่แบบชารจเร็ว
(Quick Charge) สำาหรับรถยนตไฟฟาขนาดกลาง

พัฒนานำ้ามันอากาศยานสังเคราะห

พัฒนาผลิตภัณฑการแพทยใช้ในโรงพยาบาล

ศึกษาวิจัยรวมกับนักวิจัยจาก NASA

ศูนยบันดาลไทย

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
48



1. การนำาผลงานวจิยัไปแก้ปญหาเชงิพืน้ทีอ่ยางเปนรปูธรรม 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับประเด็นวิจัยจะต้องเป็นโจทย์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ได้	

ซึ่งโจทย์วิจัยหลายเรื่องได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม	

ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ	เช่น

	 1)	 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2)	 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3)	 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 4)	 โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบองค์รวม

2. การสนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิจัย ศูนยวิจัย สถาบันวิจัย
	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวจิยั	การจดัตัง้กลุ่มวจิยั	ศูนย์วจิยั	หรอืสถาบนัวจิยั	จงึเป็นกลไกท่ีส�าคัญท่ีจะยกระดบั
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับชาติ	หรือนานาชาติ	 โดยจะมีลักษณะของการด�าเนินงานในรูปแบบของความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในระดับกลุ ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัย	 และมีลักษณะบูรณาการสหศาสตร์ในระดับศูนย์วิจัยหรือสถาบันวิจัย	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 1)	กลุ่มวิจัย	กระจายอยู่ในทุกคณะวิชา	จ�านวน	40	กลุ่ม
	 2)	ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	จ�านวน	31	ศูนย์	
	 3)	ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ	จ�านวน	5	ศูนย์
	 4)	สถาบันวิจัย	จ�านวน	5	สถาบัน

โครงการสำาคัญ

แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี

การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบองค์รวม

จ�านวนยื่นค�าขอรับความคุ้มครองในปงบประมาณ	พ.ศ.	2559

3. สนบัสนนุการยืน่ขอจดทะเบยีนทรพัยสินทางปญญา
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้	 โดยการด�าเนินงานของส�านักงานจัดการ	
ทรัพย์สินทางปัญญา	 ซ่ึงในปงบประมาณ	มีการยื่นค�าขอรับความ
คุ้มครองในปงบประมาณ	พ.ศ.	2559	มีทั้งสิ้น	259	ค�าขอ
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ดา้นการบริการวิชาการ

   ารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงงานวิจัยไปช่วยแก้ปัญหา
ให้ชมุชน	เพือ่ให้เกิดความเข้มแขง็และเกดิการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน	รวมถงึสร้างชือ่เสยีงให้มหาวทิยาลยั	ตลอดจน
การสร้างอทุยานการเรยีนรูด้้านต่างๆ	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชุมชนและสังคม	บนพืน้ฐานของความรูท้างวชิาการสู่การพฒันา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	อันจะน�าไปสู่การชี้น�าสังคมทางปัญญาการพัฒนาสังคมฐานรากด้วยความห่วงใย	ความใส่ใจ	และ
การดูแลชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นในด้านต่อไปนี้	
	 1.	 การให้บริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร	โดยมหาวิทยาลัยให้การดูแลตั้งแต่การดูแลและพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน	นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผู้สูงอายุ	ผู้มีปัญหาและผู้ด้อยโอกาส
	 2.	 ให้บริการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
	 3.	 ปฏิรูปการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันของ
คณะวิชา

ก



ผลการดำาเนินงาน

การรักษาพยาบาล

	 การบริการวิชาการแก่สังคม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
แบ่งการด�าเนนิการออกเป็น	2	ลกัษณะ	ตามงบประมาณท่ีได้รบั	คอื	
1. งบประมาณแผนดิน ประกอบด้วย 
	 1)	การให้บริการวิชาการสังคม	 เพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ	ประกอบด้วย	โครงการ	4	ชุด	คือ	(1)	โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการ	 (2)	ชุดโครงการชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 (3)	 ชุดโครงการความร่วมมือทาง
วชิาการกบัประเทศอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงและประชาคมอาเซยีน	
(4)	ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง
	 2)	 โครงการบริการวิชาการตามนโยบายมหาวิทยาลัย
และรัฐบาล
2. งบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย
	 1)	การให้บรกิารวชิาการโดยหลกัสตูรของส�านกับรกิาร
วิชาการ
	 2)	การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท�างานกับหน่วยงานภายนอก

ผู้ป่วยนอก ูู
859,946

ผู้ป่วยรับไว้ ู
44,697 

จ ำนวน
หอผู้ป่วยหอผูปวย
52 

จ ำนวนเตียงจ ำนวนเตียงจ ำนวนเตียงจ ำนวนเตียงจ ำนวนเตียงจ ำนวนเตียง
1,583

โรงพยาบาลทันตกรรม

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ

โรงพยาบาลสัตว

 จ�านวนงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล
•		งบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	930,383,700	บาท
•		งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	3,534,827,000	บาท

 จํานวนผูรับบริการวิชาการ 709,247 คน

 จํานวนเงินงบประมาณการบริการวิชาการ รวม 41,279,000 บาท

 จํานวนโครงการบริการวิชาการ รวม 263 โครงการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร

สถานบริการเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดศรีนครินทร

การบริการวิชาการ
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กจิกรรมบริการวิชาการ
	 เพือ่การช่วยแก้ปัญหาให้ชมุชน	ให้เกดิความเข้มแขง็และ

เกดิการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน	รวมถงึการสร้างจติวญิญาณ

ของการมจิีตอาสา	ให้แก่นกัศกึษาผ่านกจิกรรมต่างๆ	ตลอดจนการ

สร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชุม

และสังคม	บนพ้ืนฐานความรู ้ทางวิชาการสู ่การพัฒนาชุมชน

เศรษฐกจิพอเพยีง	อนัจะน�าไปสู่การช้ีน�าสังคมทางปัญญา	การพฒันา

สงัคมฐานรากด้วยความห่วงใย	ความใส่ใจ	และการดูแลชมุชนและ

สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน	โดยได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ	เช่น	
1.โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ด�าเนนิโครงการชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง	มาตั้งแต่ป	พ.ศ.	2550	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีพื้นที่

บริการวิชาการ	ทั้งสิ้น	12	ชุมชน	เพ่ือใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการ

พัฒนาชุมชนโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นหลักในการ

ด�าเนนิงาน	และองค์ความรูข้องมหาวทิยาลัยในการแก้ปัญหาทีเ่กดิ

ขึ้นในพื้นที่	 และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนข้างเคียงน�าเอาแนวทาง

ที่ประสบความส�าเร็จไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

2. โครงการอำาเภอ มข. พัฒนา 

	 เป็นโครงการจงัหวดัขอนแก่นได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ด�าเนนิการคัดเลือกอ�าเภอในจังหวดัขอนแก่นข้ึน	1	อ�าเภอ	

เพื่อใช้เป็นอ�าเภอต้นแบบในการแก้ปัญหาครบวงจรของจังหวัด	

ซึง่มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ได้คัดเลือกให้	อ.พระยนื	เป็น	อ�าเภอ	มข.	

พฒันา	โดยการน�าองค์ความรูจ้าก	มข.	บูรณาการเข้ากบัการบรหิาร

งานทรพัยากรต่างๆ	จากหน่วยงานในจงัหวดัขอนแก่น	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้กับอ�าเภอ

อื่นๆ	 โดยมีส�านักบริการวิชาการ	 เป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่

ประสานทรัพยากร	และองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งใน	มข.	

และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น	ร่วมกันแก้ไขและพัฒนา	
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3. โครงการแกงละว้ามหาวิทยาลัยขอนแกน 
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมมือกับกรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 จัดท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหาในท้องท่ีนอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพที่
ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในสัดส่วนที่สูงมาก	
และมปัีญหาในด้านอืน่ๆ	ตามมาอกีมาก	มหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึได้จดัท�าโครงการ
เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว	ผ่านโครงการย่อย	4	โครงการ	ได้แก่	
	 ก)	โครงการท้องถิ่นศึกษา	เพื่อการส�ารวจ	รวบรวมข้อมูล	และวิจัยชุมชน
ในมิติทางสังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปผล
	 ข)	โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
	 ค)	โครงการน�าร่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	เช่น	พลังงานลม	
พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อการกระจายน�้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
	 ง)	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการชลประทาน
แบบมีส่วนร่วม	
	 ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจใน
โครงการเป็นอย่างดี	มีความเข้าใจในหลักของการบริหารจัดการน�้า	มีการน�าเอาน�้า
มาใช้ให้เกดิประโยชน์เกิดอาชีพ	ปลกูผกัปลอดสาร	มกีารเลีย้งปลาและกุง้ในน�า้กร่อย	
ท�าให้เกิดมีรายได้เพิ่มข้ึน	ขณะเดียวกันปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้รับการดูแลและ
ให้ค�าแนะน�า	ท�าให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดีที่เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆ	ดิบๆ	
4. โครงการแก้ไขปญหาสาธารณสขุและการศกึษาในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ส�าคัญที่สุดของ
ภูมิภาคได้จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	ประกอบด้วย
	 ก)	โครงการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	มีพื้นที่ปฏิบัติการ	
20	จงัหวดั
	 ข)	โครงการพฒันา	การคดิขัน้สงูทางคณติศาสตร์มพ้ืีนทีป่ฏบัิติการทัง้	20	จงัหวดั 
	 ค)	โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผลการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
 ก) โครงการแกปญหาพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด	ีมีพืน้ทีป่ฏบิตักิาร	
20	จังหวัดในภาคอีสาน	ทีมแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องออกให้ค�าแนะน�าและ
ตรวจคดักรองผูท้ีม่คีวามสุม่เสีย่งรวมทัง้การเกบ็รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็น	โดย
มีประชากรกลุ่มเสี่ยงท้ังสิ้น	 24,495,527	ราย	 ได้รับข้อมูลพื้นฐานแล้ว	ทั้งสิ้น	
487,893	ราย	ผ่านการคัดกรองโดยอัลตร้าซาวด์	250,605	ราย	ตรวจยืนยันด้วย	
CT/MRI/MRCP	5,561	ราย	มีผู้ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้หายขาดแล้ว	1,034	ราย
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ข) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร

มีพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง	20	จังหวัดในภาคอีสาน	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด�าเนินการ

แล้ว	ดังนี้

	 (1)	พื้นที่ด�าเนินการ	60	 โรงเรียน	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ	7	

โรงเรียน	ในภาคเหนือ

	 (2)	ผูร้บัประโยชน์นกัเรยีน	4,175	คน	คร	ู517	คน	ผู้บรหิารโรงเรยีน	248	คน

	 (3)	ผลผลติประกอบด้วย	ชดุสือ่อปุกรณ์การเรยีนผลการทดสอบระดับชาติ

ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาครูส�าหรับอาเซียน
ค) โครงการแกปญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเพือ่ลดความเหล่ือมล�า้ของสังคม	โดยอาศัยปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงฯ	อันเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	และประชาชนในพื้นที่โดยใช้

กระบวนการมส่ีวนร่วม	การวเิคราะห์พืน้ที	่และการแสวงหาแนวทางแก้ไขและพฒันา

ร่วมกัน	เพื่อให้ประชาชนสามารถ	ด�ารงชีวิต	มีทัศนคติการพึ่งตนเอง	โดยด�าเนินการ

ในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	จ�านวน	4	จังหวัด	ดังนี้

	 (1)	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	9	อ�าเภอ	13	ต�าบล	26	หมู่บ้าน	

	 (2)	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	3	อ�าเภอ	3	ต�าบล	9	หมู่บ้าน	

	 (3)	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	2	อ�าเภอ	2	ต�าบล	6	หมู่บ้าน	

	 (4)	จังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน	2	อ�าเภอ	2	ต�าบล	9	หมู่บ้าน	

ซ่ึงได้ด�าเนนิการ	จ�านวน	65	โครงการ	ครอบคลุมพืน้ทีก่ารเกษตร	432	ไร่	589	ครวัเรอืน	

ที่ได้รับผลประโยชน์

การวิเคราะหพื้นที่

งานพื้นที่

การประชาคม
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อเป็นจิตอาสา	และได้เรียนรู้ชุมชนและสังคม	ดังตัวอย่างในกิจกรรมที่ด�าเนินการแล้ว	ดังนี้
 การใหความชวยเหลือชุมชนท่ีดอยโอกาส	 โดยวิทยาเขตหนองคาย	สร้างฝายชะลอน�้า	คืนความชุ่มชื้น
ให้	ผืนปา	และเพื่อเป็นแหล่งน�้าแก่สัตว์ปา	

 โครงการทนัตกรรมพระราชทาน เป็นโครงการด้านวิชาการและบรกิารทางทนัตกรรม	ของคณะทนัตแพทยศาสตร์	
เพื่อให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และประชาชนในท้องถ่ินที่ห่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาสของภูมิภาคนี้	
โดยการใช้รถทันตกรรมที่ติดตั้งอุปกรณ์ท�าฟัน	และเครื่องมือทางทันตกรรม	ด�าเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ป	พ.ศ.	2534		โดยได้ให้บริการผู้ปวยเป็นจ�านวนมากกว่า	3,000	รายต่อป

 โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	สร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก	 เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่	ภายใต้แนวคิด	“โลกใหญ่ในห้องสมุดเล็ก”

กจิกรรมอาสาพัฒนา

 การสรางอาชีพทางเลือก คณาจารย์และนักศึกษา	สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป	คณะศิลปกรรมศาสตร์	
มข.สร้างอาชีพทางเลือก	 ให้ความรู้และฝกปฏิบัติส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
เพื่อสร้างอาชีพ	ณ	มูลนิธิบ้านลูกรัก	บ้านโนนท่อน	จังหวัดขอนแก่น

 โครงการเผยแพรความรูทางกายภาพบาํบดัสูชุมชนแกประชาชน นกัศกึษา	จ�านวน	38	คน	และอาจารย์	
คณะเทคนคิการแพทย์	ได้จดัโครงการเผยแพร่ความรูท้างกายภาพบ�าบดัสูช่มุชนแก่ประชาชน	ต.ขามป้อม	อ.พระยนื	
จ.ขอนแก่น	เพือ่แนะน�าความรูแ้ละการปฏบิตัติวัทางกายภาพบ�าบดัท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้เป็นโรคปวดเข่า	เบาหวาน	ความดนัโลหติสงู
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	 คณะแพทยศาสตร์มข.	จัดทําแอปพลิเคชัน Stroke KKU	 ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัมพาต	 ในผู้ปวยโรค

หลอดเลือดสมอง	และเหมาะส�าหรับคนไทยในยุคสังคมดิจิทัล	มีการ	shared	link	จ�านวนมากกว่า	100,000	ครั้ง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรางศาลา 50 ป มข. ศาลากลางบานโนนมวง	หลังใหม่ซึ่งทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม	

โดยอธิการบดีพร้อมคณะฯ	ท�าพิธีมอบศาลาแก่ผู้ใหญ่บ้านชุมชนติดรั้วมหาวิทยาลัย

	 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	จัดโครงการ	“นักศึกษาสัตวแพทยรวมใจ ขอนแกนปลอดภัย หางไกล

พษิสนุขับา”	โดยมนีกัศกึษาเข้าร่วมโครงการท้ังหมด	60	คน	เพือ่ส่งเสรมิประสบการณ์การท�างานร่วมกันและทกัษะการตรวจ

สุขภาพและควบคุมบังคับสัตว์เล็กเบ้ืองต้น	และยังเป็นการช่วยในการป้องกันและควบคุมการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์

เลี้ยงสู่คน

	 คณะแพทยศาสตร์	จัดกิจกรรม	รณรงคปองกันโรคไขเลือดออก	หวั่นอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น	ชวนประชาชน

ป้องกันการเกิดโรคด้วยตนเอง

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมกบัจงัหวดัขอนแก่นจดักจิกรรม	“โครงการขบัขีป่ลอดภยั 14 กโิลเมตร”	เป็นการควบคมุ

ความเร็วของการสัญจรบนถนนมิตรภาพในเขตเมืองขอนแก่น	60-80	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร

กจิกรรม มข. หวงใยสังคม
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พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เปดพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ห่งใหม่ทีร่วมศาสตร์ความรูห้ลากหลายด้าน	
อนัประกอบไปด้วย	ห้องจัดแสดงระบบสรุยิะจกัรวาล	ก�าเนดิโลก,	ห้องจดัแสดงววิฒันาการของภาคอีสาน,	ห้องจดัแสดงระบบ
นิเวศปาประเภทต่างๆ	ในภาคอีสาน	ความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ	ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึง
สิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ	ห้องจัดแสดงสัตว์สตัฟฟต่างๆ	ที่เริ่มจากนก	สัตว์เลื้อยคลาน	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม	สถาปัตยกรรมธรรมชาติ
พวกรู	รัง	โพรง	และห้องจัดแสดงมนุษย์กับธรรมชาติ	มนุษย์จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไรให้สมดุล		การน�าเสนอเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานทดแทน
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	 หาวิทยาลัยขอนแก่น	ด�าเนินพันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง	โดยการท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ด้านอนรุกัษ์	ส่งเสรมิศลิปะ	วฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถ่ิน	โดยการบรูณาการความรู้ทางด้านศลิปะและวฒันธรรมของภมูภิาค
อีสานเข้ากับการเรียน	การสอน	การวิจัยและการบริการวิชาการ	โดยเน้นในด้านต่อไปนี้
	 1.	พัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ส�าคัญทางด้าน	ศิลปวัฒนธรรม	และ
องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย	ด้านศิลปะ	วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สถาปัตยกรรม	กลุ่มชาติพันธุ์ของภูมิภาคอีสาน	
เชื่อมโยงถึงอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	
	 2.	พัฒนางานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์	ฟนฟู	ส่งเสริม	พัฒนา	และเพ่ิมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 3.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ม

ดา้นการบริกาวิชาการ

ดา้นการทำานุบำารุง ศิลปวัฒธรรม



ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม

 บทความวิจัยด้านศิลปะ	วัฒนธรรมที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ	

จากฐานงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยร้อยละ	12

2. ฐานขอมูลอีสาน 6 ฐานขอมูล ประกอบด้วย

	 ก)	ภูมิปัญญากายภาพ	

	 ข)	โบราณคดีฯ	

	 ค)	ชาติพันธุ์

	 ง)	ดนตรี	ภูมิปัญญา	ฯ	

	 จ)	วัฒนธรรมและประเพณี	

	 ฉ)	สถาปัตยกรรมอีสาน

1. จดัทาํฐานขอมลูศลิปวฒันธรรมของภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ จํานวน 8 ฐานขอมูล	ประกอบด้วย

 มีจํานวนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีไดรับการ

ออกแบบและสงเสริมการสรางมลูคาเพิม่จากศลิปวฒันธรรม

อีสาน 36 ผลิตภัณฑ 

พืน้ทีจ่ะนาํเอาศลิปวฒันธรรม ความรู และภมูปิญญาอสีานมาเรียนรูและสรางสรรคใหเกดิมลูคาเพิม่ 3 แหง ประกอบดวย 

  1. หอศิลปวัฒนธรรม เปนพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดป

  2. อาคารพิพิธภัณฑ หรือ “พุทธศิลปสถาน” 

  3. อาคารคุมสีฐาน พื้นที่ดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	

และการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อสังคมหลายกิจกรรม	

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การทอดกฐินพระราชทาน

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานผ้าพระกฐิน	 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ทอดถวายระหว่าง

วันที่	 14-15	พฤศจิกายน	 2558	ณ	 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	

อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพอมอดินแดง ประจำาป

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนดจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ

มอดินแดงวันศุกร์	ที่	9	พฤศจิกายน	2559	ณ	มณฑลพิธีเจ้าพ่อมอดินแดง	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุญสมมา บูชานำ้า

	 เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดขึ้นตามแนวคิดของ

การอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมโดยปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดังานลอยกระทง

ให้เป็นงานบุญ	หรือ	งาน	“บุญสมมา	บูชาน�้า”	ซึ่งภายในงานก็มีความ

หลากหลายของกิจกรรม	รวมถึงการประกวดวงดนตรีโปงลาง	กิจกรรม

การละเล่นพืน้บ้าน	การประกวดขบวนแห่	และนางนพมาศ	ซึง่มีการจดังาน	

3	วัน	คือวันที่	 23-25	พฤศจิกายน	2558	ณ	 บึงสีฐาน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นทั้ง	2	ฝัง

ารจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมก
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เจดีย “เสด็จฟา สถิตไทย” 

แสงนำาทางตามเบื้องยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9

 งาน “เสดจ็ฟา สถติไทย”	จดัขึน้เพือ่แสดงความอาลยั	

ถวายเป็นราชกุศล	และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ซึ่งพระองค์

เสดจ็สวรรคตครบ	30	วัน		โดยผู้บรหิาร	บคุลากร	นกัศกึษา	ตลอดจน

ประชาชนชาวจงัหวดัขอนแก่น	ได้ร่วมกนัแสดงความอาลยัสวมชุด

ไว้ทุกข์และประกอบกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดทั้งวัน	เมื่อวันอาทิตย์ที่	13	พฤศจิกายน	2559	ณ	บึงสีฐาน	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีพิธีเปดเจดีย์	เสด็จฟ้า	สถิตไทย	เริ่มจาก

ขบวนแห่	“น้อมใจแสดงความไว้อาลยัถวายแด่ในหลวง”	ประกอบ

ด้วยขบวนโคมไฟนานาชาติ	 ภายใต้แนวคิด	ตามรอยประทีป

อัครศิลปน	ต่อด้วยขบวน	ตุงลายขิด	พานขันหมากเบ็ง	พานพุ่ม

ดอกบัว	 เหล่าเทวดานางฟ้า	 ขบวนแห่ผ้าผะเหวดวาดภาพที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อครั้งเสด็จ

พระราชด�าเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจ	ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		ปดท้ายด้วยนางร้องไห้	 เป็นอีกธรรมเนียมหน่ึงในพิธี

ของราชส�านัก	ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระราชพิธี

พระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ			
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ประเพณีสูขวัญข้าวสูอนุชนรุนหลัง

	 คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สืบสาน

ประเพณสีูข่วญัข้าวสูอ่นชุนรุน่หลงั	เพือ่ให้นกัศกึษาได้มส่ีวนร่วม

ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

สืบทอดปณิธานอุดมการณมอดินแดง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธี	 “สืบทอดปณิธาน

อดุมการณ์มอดนิแดง”	แห่งการอทุศิเพือ่สังคม	ประจ�าป	2559	

โดยมอบประกาศนียบัตรพร้อมช่อดอกไม้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น	

ศิษย์เก่าเกียรติยศ	และนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์	 เมื่อวันที่	

14	ธันวาคม	2559	ณ	ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก	

ทำาบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา มข.

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ท�าบุญตักบาตร	วันคล้ายวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย	ครบรอบ	52	ป	 ในวันที่	 25	มกราคม	

2559	ในช่วงเช้าจะมกีารท�าบญุตกับาตรวนัสถาปนา	มพีระสงฆ์	

559	รูปเข้า	 รับบาตร	ณ	บริเวณสะพานขาว	ซึ่งจะมีผู้บริหาร	

คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	และประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมในแต่ละปเป็นจ�านวนมาก
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โครงการเผยแพรและสร้างเครือขายด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

	 คณาจารย์และนักศึกษา	กว่า	20	คน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มข.	 จัดโครงการเผยแพร่และสร้าง

เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	ณ	มหาวิทยาลัยแห่งชาติ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	 โดยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์	NUS	ที่เรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือกหรือวิชาโท	ระดับ	1-6	

ของ	Centre	For	Language	Studies

บุญข้าวจี่วาเลนไทน

	 โครงการข้าวจ่ีวาเลนไทน์	 โดยฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน

สัมพันธ์	จัดกิจกรรมเพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในงานวัน

วาเลนไทน์ของชาติตะวันตก	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ดัดแปลงให้เป็นงานบุญ

เรียกว่า	งาน	“บุญข้าวจี่	วาเลนไทน์”

เชิดชูเกียรติศิลปนมรดกอีสาน 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปนมรดก

อสีานขึน้	ในสาขาต่างๆ	พร้อมทัง้การแสดงเพ่ือเป็นเกยีรตใิห้กบัศลิปนแต่ละ

ท่าน	ในวันที	่2	เดอืนเมษายน	ซึง่เป็นวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	

“ตักบาตรนุงซิ่น วันศีล วันพระ”

	 เป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือเชิญชวนให้บุคลากร	

นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันท�าบุญตักบาตรเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม	

ด้วยการร่วมกัน	แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง	เนื่องในวันพระแรกของเดือน
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ประเพณีสงกรานต

	 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นประจ�า	 โดยในปนี้ก็มีการปรับรูปแบบ

ให้เป็นงานบุญ	เรียกว่า	“งานบุญเดือน	5	แห่พุทธบูชา	สมมาอาวุโส”	โดยจัดให้มีประเพณีท�าบุญตักบาตรตอนเช้า	ตอนเย็น

ก็มีประเพณีแห่พระ	รดน�้าด�าหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแพรพรรณสัมพันธล้านช้าง ณ อีสาน 

	 เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาลวดลายของผ้าโบราณ	

เทคนิคในการทอผ้า	กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	Tiao	David	SOMSANITH	 ผู้เช่ียวชาญวัฒนธรรมลาว	บรรยายพิเศษ	

เรื่อง	“ผ้าในราชส�านักหลวงพระบาง	สุนทรียภาพและความงาม”	Dr.	Vi	Van	An	ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์และผ้าทอ

กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนาม	บรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ใน	ลาว-เวียดนาม”

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
64



	 ปัจจุบันที่ทิศทางการบริหารประเทศก�าลังมุ่งไปสู่ยุค	4.0	หรือ	ยุคอุตสาหกรรมใหม่	ที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และ

การวจิยัเป็นฐานเพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขนั		โดยในยคุ	4.0	นีจ้ะต้องขับเคลือ่นด้วยอตุสาหกรรม	5	สาขา	ทีป่ระเทศไทย	

มีพื้นฐาน	และมีจุดแข็งอยู่แล้ว	ได้แก่		ด้านอาหาร	เกษตร		ด้านสุขภาพและความงาม	ด้านอุตสาหกรรมไฮเทคและสมาร์ท

เทคโนโลยี	ด้านไฮเทคและสมาร์ทเทคโนโลยี	และกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์		 โดยเฉพาะกลุ่มในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้อง

อาศัยทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งขับเคลื่อน		สาขาวิชาศิลปและวัฒนธรรม	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		จึง

ได้จดัโครงการสมัมนา	ประจ�าป	2559	หัวข้อ		CULTURAL	CAPITAL	TO	CREATIVITY	หรอื	ทนุทางวัฒนธรรมสูก่ารสร้างสรรค์		

เมื่อวันจันทร์ที่	18	เมษายน	2559	ณ	คุ้มสีฐาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนวัฒนธรรมสูการสร้างสรรค
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	 ารบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัขอนแก่น	มุง่เน้นการบรหิารแบบมเีป้าหมายทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบการ

ให้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	และมีธรรมาภิบาลทั้งทางด้านการบริหารงบประมาณ	บุคลากรและการบริหาร

กระบวนงาน	ทั้งนี้	ในด้านการบริหารบุคลากรเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร	ในส่วนของกระบวนการ

ท�างานเน้นให้มีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	 ไม่ซับซ้อนโดยการปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	การประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก	และน�าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัเข้ามาปรบัใช้ในกระบวนการท�างานทกุภารกจิ	ในส่วน

ของการบริหารงบประมาณเน้นในเรื่องการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้และการหารายได้

เพือ่พึง่ตนเอง	รวมถงึการปรับโครงสร้างและระบบงานเพ่ือเข้าสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั	และการเป็นมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าของโลก

ดา้นการบริหาร จัดการองคกร

ก



รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตออาจารยประจําทั้งหมด รอยละ 59.75

รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตออาจารยประจําทั้งหมด รอยละ 69.07
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ร้อยละของอาจารย์ท่ีด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ  
ต่ออาจารย์ประจ้าท้ังหมด  ร้อยละ 59.75 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ต่ออาจารย์ประจ้าท้ังหมด ร้อยละ 69.07 
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ดา้นเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

1. การพัฒนาเครือขายในพื้นที่การเรียน

การสอน และพืน้ทีส่าธารณะ หอพกันักศกึษา 

	 ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้ด�าเนนิการเช่ือมต่อ

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู ่ระบบ	

Internet	ผ่านเครอืข่าย	UniNet	ทีช่่องสญัญาณ	4	เครอืข่าย

เอกชน	 (ISP)	ที่ช่องสัญญาณ	2/0.5	Gbps	และเชื่อมต่อ

ไปยงั	คณะ/หน่วยงานต่างๆ	ของมหาวทิยาลัย	ด้วย	bandwidth	

ขนาด	1	Gbps	ไม่น้อยกว่า	100	เส้นทาง	และ	ขนาด	10	Gbps	

จ�านวน	35	 เส้นทาง	ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	

โดยปัจจุบันมีจุด	AP	มากกว่า	4,200	จุด,	UTP	มากกว่า	

8,500	 จุด	 และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร	 ได้รับ

ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ	 โดยลดข้อจ�ากัด

เรื่องเวลาและสถานที่	

2. Smart Learning 

	 1)	พัฒนาระบบ	e-Learning	 โดยการพัฒนา

ระบบต่างๆ	ที่มีความจ�าเป็น	อาทิ	

	 ก)	ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นประกอบด้วย	

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ระบบ

รักษาความปลอดภัย	Bandwidth	ระบบบริหารจัดการ

บทเรียน	(LMS)	เป็นต้น	

	 ข)	การพัฒนาหลักสูตร	เนื้อหารายวิชา	

	 ค)	การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้	 ความเข้าใจ

ในการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร	 การพัฒนาอาจารย์

เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ที่เน้นนักศึกษาเป็น

ศูนย์กลาง	โดยอาจารย์ท�าหน้าที่เป็นผู้แนะน�า	ไม่ใช่ผู้สอน

	 ง)	การพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจในการใช้

ระบบ	และการประเมินผลการเรียน

	 -	พัฒนา	Mobile	Application	เพื่อรองรับการ

ใช้งานในหลายมิติในภารกิจของมหาวิทยาลัย	 เช่น	KKU	

Bookish,	KKU	Transit,	iKKU,	KKUAuthen,	Stroke	KKU	

	 -	พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับนักศึกษาในศตวรรษที่	21

แผนผังการวางระบบเครือขาย 10G

การบูรณาการฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ภาพแสดงระบบเครือขายแบ็กโบนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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3. พัฒนาสำานักหอสมุด : จุดประกายการเรียนรู้

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นแหล่งจุดประกายการเรียนรู้	เป็นแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม	จึงได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ	ทั้งระบบกายภาพให้มีรูปแบบ

ของห้องทีห่ลากหลายในการใช้ประโยชน์	ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ปรบัปรงุการให้

บริการที่หลากหลาย	เปดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้

4. พัฒนาชอฟตแวรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

	 เพื่อให้นักศึกษา	 บุคลากร	และประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ

ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ใช้เพือ่ความสะดวกมากยิง่ขึน้	ซ่ึงมหีลาย

ระบบ	ทั้งระบบที่ใช้งานในระดับมหาวิทยาลัยและระบบที่ใช้งานเฉพาะ

คณะ/ได้รวบรวม	Applications	ต่างๆ	ไว้ที่	https://apps.kku.ac.th

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
69



1. การจัดการของเสีย

	 โดยการสร้างสถานผีลติพลงังานทดแทนกาซไบโอมเีทนอดั	

(CBG)	 	จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปยร์	 เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชน

ภายในมหาวิทยาลัย	 เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยง

สุกร	การเล้ียงไก่ไข่	 และการเลี้ยงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์	

โดยเปล่ียนเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและ

ปรมิาณของวตัถดุบิอย่างมปีระสิทธภิาพ	นอกจากนีย้งัเป็นต้นแบบ

การผลิตพลังงานทดแทนกาซ	CBG	 เพื่อใช้เองในหน่วยงานด้าน

การขนส่งมวลชน	ตลอดจนเป็นต้นแบบการเป็นศนูย์เรยีนรู	้เผยแพร่

องค์ความรูด้้านวชิาการในการจดัการของเสยีและน�า้เสียจากฟาร์ม	

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชุมชน	และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ	และเป็นแบบอย่างองค์กรทีด่แูลรักษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นทางเลอืกหนึง่ในการทดแทนการใช้พลงังานเพ่ือ

ด�าเนินงานไปสู่เป้าหมายของรัฐให้ส�าเร็จ	 โดยกาซ	CBG	จะถูกน�า

มาใช้ในบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ท่ีมีรถ

ให้บริการอยู่จ�านวนกว่า	20	คัน	

2. การบำาบัดนำ้าเสีย 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีการจัดการน�้าเสียโดยการ

รวบรวมน�้าเสียที่เกิดจากการใช้น�้าตามอาคารส�านักงาน	หรือที่พัก

อาศัย	 (ไม่รวมน�้าเสียจากโรงพยาบาลฯ)	จะถูกรวบรวมผ่านระบบ

ส่งต่อไปยังบ่อบ�าบัด	 เมื่อน�้าเสียผ่านกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย

ขั้นสุดท้ายแล้ว	 สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้	 โดยมี

ปริมาณวันละ	2,000	ลบ.ม.	 โดยน�าน�้าไปรดต้นไม้	 เติมน�้าในอ่าง

เก็บน�้าที่บึงหนองหัวช้าง	และบึงสีฐาน	หรือแจกจ่ายให้เกษตรกร

น�าไปใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้ง

พัฒนาสูการเปน 
มหาวิทยาลัยสีเขียว    

บอบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกน

From	farm	waste	and	waste	water	to	CBG
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การปลูกปาถวายพ่อประจ�าป	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับน้องโดยปลูกต้นไม้รอบร้ัว	วิทยาเขตหนองคาย

4.การปรับปรุงทัศนียภาพ

	 มหาวทิยาลยั	มกีารปรบัปรงุภมูทิศัน์	ทศันียภาพและพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังนี้

	 ก)		ปรับปรุงภูมิทัศน์	บริเวณบึงสีฐานฝังตะวันออก

	 ข)	 ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะส่วนกลาง	 สวนรุกขชาติ	

ไหล่ทางจราจร	มีการปรับพื้นที่ส่วนสาธารณะบางส่วนให้เป็นที่จอดรถ

จักรยานยนต์	ส�าหรับนักศึกษา	และบุคลากร

	 ค)	ปรับปรุงภูมิทัศน์	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	

	 ง)	ปรับปรุงถนน	แก้ไขจุดบอดอันตรายภายในมหาวิทยาลัย	

เพือ่ลดอบุติัเหตุด้านการจราจรการปรบัปรุงถนนท่ีเป็นจุดบอด	จดุอันตราย	

ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและให้เกิด

ความสะดวก	ปลอดภยั	ในการสญัจรให้แก่นกัศกึษา	บคุลากรประชาชนทัว่ไป	

	 จ)	ก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้าในเขตพื้นที่การศึกษาการ

ก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้าในเขตพื้นที่การศึกษา	เพื่ออ�านวยความ

สะดวก	ปลอดภัย	 ในการเดินเท้าให้แก่นักศึกษาและบุคลากรและ

ให้ลกัษณะทางกายภาพและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยัมคีวามเป็นระเบยีบ	

เรียบร้อย	และสวยงาม

ปลูกต้นกัลปพฤกษ์	และต้นยางนา	บริเวณรอบ
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

3.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	พฒันาไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว	

และองค์กรที่มีสุขภาวะและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี	 	โดยเพิ่มพื้นที่

สีเขียว	 โดยมีกิจกรรมปลูกปาเพื่อสร้างร่มเงา	 และเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม	ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย	คณะ	วิทยาเขต	เช่น

	 การปลูกต้นกัลปพฤกษ์	ที่สวนกวีจุติกุล	200	ต้น	เพื่อปรับปรุง

ดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นสถานที่แห่งความสวยงาม	 เป็นศูนย์เรียนรู้ทาง

ธรรมชาต	ิเสรมิภมูทิศัน์ของอาคารสริคิณุากร	อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวบรวม

พันธุ์ไม้ต่างๆ

รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกน
71



5. การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน (KKU Smart Transit) 

 KKU	Smart	Transit	 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินโครงการจ้างเหมาให้

ผูป้ระกอบการเข้ามาบรกิารขนส่งมวลชน	เพือ่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั	ลดมลพษิ	และลดค่าใช้จ่าย	

ภายใต้แนวคิด	KKU	Smart	Transit	 เน้นรถขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์	และช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและ

บคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ลดมลภาวะทางอากาศ	และอ�านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บรกิาร

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย	ภายใต้การก�ากบัดแูล	และตรวจสอบการท�างานของผู้รบัจ้าง

ของคณะกรรมการบรหิารจดัการการใช้บรกิารรถขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ซึง่มจุีดเน้น

ส�าคัญ	คือ	ก)	มีตารางเดินรถที่แน่นอน	โดยติด	GPS	ที่รถทุกคัน	ข)	แสดงเวลาถึงป้ายจอดแบบ	

real	time	มีจอ	led	ทุกสถานีจอด	และผู้ใช้ดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน	ค)	รถประกอบขึ้นใหม่เอี่ยม	

ง)	มี	wifi	ฟรี	จ)	รูปแบบทันสมัย	แบบ	low	floor	ฉ)	 เป็นรถปรับอากาศ	ช)	มีการวัดสถิติผู้ใช้

บรกิารผ่านเทคโนโลย	ีRFID	ซ่ึงจะท�าให้ทราบความต้องการทีแ่ท้จรงิ	ซ)	ใช้กาซ	NGV	ช่วยชาตลิดพลงังาน	

ฌ)	ฟรสี�าหรบัทกุคน	ท้ังชาว	มข.	และประชาชนทัว่ไป	โดยมเีส้นทางการเดนิรถ	จ�านวน	6	สาย

 Parking	Area	มหาวิทยาลัย	มีการปรับปรุงลานจอดรถส่วนกลางเพื่อเป็นที่จอดรถ

ส�าหรบับคุลากร	นกัศกึษา	รวมถงึประชาชนทีเ่ข้ามาใช้บรกิารภายในมหาวทิยาลัยขอนแก่น	จ�านวน	

4	โครงการ	

 Cover	Way	มหาวทิยาลัย	มกีารก่อสร้างและปรับปรงุทางเดนิเท้าในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

เพือ่อ�านวยความสะดวก	ปลอดภยั	ในการเดนิเท้าให้แก่นกัศกึษาและบคุลากรและให้ลกัษณะทาง

กายภาพและภูมทิศัน์ของมหาวทิยาลยัมคีวามเป็นระเบยีบ	เรยีบร้อย	และสวยงามมกีารด�าเนนิการ

เสร็จเรียบร้อย	จ�านวน	4	โครงการ

6. พลังงานสะอาด : 

 การใชพลังงานแสงอาทิรย (Solar Energy) มีการด�าเนินการ	ดังนี้	

	 ก)	 โครงการฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Farm)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 ข)	 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบสระพลาสติกสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์	

	 	 จ�านวน	25	ชดุ	ตดิตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์บรเิวณบึงสีฐานฝังตะวันออก	จ�านวน	15	ชดุ	

	 ค)	การพฒันาเทคโนโลยอีาคารทีใ่ช้พลังงานสทุธิเป็นศนูย์	(Net	Zero	Energy	Building)	

	 ง)	 การผลิตน�้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับระบบไอน�้าในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
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 โครงการบัญชีกาซเรือนกระจก 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามาโดยตลอด	 ซ่ึงสะท้อนออกมาในรูปแบบ

ของนโยบาย	ที่ชาวประชาคมล้วนต้องปฏิบัติร่วมกัน	และมีความ

พยายามทีจ่ะถ่ายทอดให้นกัศกึษา	ประชาคมชาวมหาวทิยาลยัตระหนกั

ถึงรับรู้ในประเด็นนี้อย่างสม�่าเสมอ		และมี	โครงการรวมมือกับผูแทน

จากสหภาพยุโรปและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ประจ�าประเทศไทย	จัดกิจกรรมนับถอยหลัง	 100	 วัน	 ในประเด็น	

7. พัฒนาสถานที่ออกกำาลังกาย 

 1) เสนทางวิ่ง	 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีเส้นทางวิ่ง

เพือ่ออกก�าลงักาย	พร้อมระบบอ�านวยความสะดวกเช่น	การปรบัปรงุลูว่ิง่	

แสงสว่างของเส้นทาง	ในพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

 2) เสนทางจกัรยาน มหาวทิยาลยัได้จดัให้	มเีส้นทางจกัรยาน

ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยจัดท�าลู่จักรยานแยกออกจากถนนที่ชัดเจน	

ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครใน

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถึงการดแูลเส้นทาง

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

 3) ลานออกกําลังกาย	มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการสนับสนุน

การปรับปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงค์	โดยการปรบัปรงุซ่อมแซมสนาม

บาสเกตบอลหน้าหอพกัชายที	่8	โดยทาสสีนาม	เปลีย่นห่วงตาข่ายและ

ซ่อมแซมตะแกรงกัน้ขอบสนาม	เพิม่เครือ่งออกก�าลงักายกลางแจ้งรอบๆ	

บึงสีฐาน	ด้านตะวันออกและด�าเนินการปรับปรุงสนามกีฬาเดิมที่มีอยู่

ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ลดคาร์บอน	รับมือโลกร้อน”	ก่อนการประชุมกลุ่มสมาชิกนานาชาติครั้งที่	21	“The	United	Nations	Framework	Con-

vention	on	Climate	Change	(UNFCCC)”	ที่จะน�าไปสู่การเจรจาร่วมกันในระดับนานาชาติ	เพื่อหาแนวทางรับมือปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	(Climate	Change)	โดยท�าให้อุณหภูมิของโลกลดลง	2	องศาเซลเซียส

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

 3) ลานออกกําลังกาย

การปรบัปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงค์	โดยการปรบัปรงุซ่อมแซมสนาม

 3) ลานออกกําลังกาย

การปรบัปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงค์	โดยการปรบัปรงุซ่อมแซมสนาม

บาสเกตบอลหน้าหอพกัชายที	่8	โดยทาสสีนาม	เปลีย่นห่วงตาข่ายและ

การปรบัปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงค์	โดยการปรบัปรงุซ่อมแซมสนาม

บาสเกตบอลหน้าหอพกัชายที	่8	โดยทาสสีนาม	เปลีย่นห่วงตาข่ายและบาสเกตบอลหน้าหอพกัชายที	่8	โดยทาสสีนาม	เปลีย่นห่วงตาข่ายและ

ซ่อมแซมตะแกรงกัน้ขอบสนาม	เพิม่เครือ่งออกก�าลงักายกลางแจ้งรอบๆ	

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครใน

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

 3) ลานออกกําลังกาย

ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครใน

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมีการจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ

ตะวนัออก	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	รวมถงึการดแูลเส้นทาง

ส�าหรับจักรยานวิบากตามพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยจัดท�าลู่จักรยานแยกออกจากถนนที่ชัดเจน	

ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครใน

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

เพือ่ออกก�าลงักาย	พร้อมระบบอ�านวยความสะดวกเช่น	การปรบัปรงุลูว่ิง่	

แสงสว่างของเส้นทาง	ในพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยจัดท�าลู่จักรยานแยกออกจากถนนที่ชัดเจน	

ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครใน

การจดัท�าเส้นทางจกัรยานตามแนวถนนกลัปพฤกษ์ทัง้สองฝัง	และจะมี

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมต่อกับทางวิ่งในพื้นที่รอบๆ	บึงสีฐานฝั งทิศ
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ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557-2559 
  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (สาขาวิชา) 338 338 342 
ปริญญาตรี 96 (28.40%) 98 (28.99%) 101 (29.53) 
ปริญญาโท 137 (40.53%) 137 (40.53%) 137 (40.06%) 
ปริญญาเอก 84 (24.85%) 85 (25.15%) 86 (25.15%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.48%) 2 (0.59%) 2 (0.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.73%) 16 (4.73%) 16 (4.68%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 5 7 6 
ปริญญาตรี - 2 3 
ปริญญาโท 3 4 2 

ปริญญาเอก 2 1 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - - 

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

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 6 4 6 
ปริญญาตรี 1 3 2 
ปริญญาโท 2 1 4 
ปริญญาเอก 3 - - 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 39,506 39,622 39,866 
ปริญญาตรี 29,729 30,687 31,781 
ปริญญาโท 7,830 6,980 6,040 
ปริญญาเอก 1,686 1,681 1,756 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 3 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 257 271 285 

จ านวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,251 10,113 9,920 
ปริญญาตรี 7,911 8,164 8,306 
ปริญญาโท 1,917 1,552 1,209 
ปริญญาเอก 277 249 260 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 1 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 143 147 141 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติ (คน) 478 564 471 
ปริญญาตรี 226 267 189 
ปริญญาโท 191 215 199 

   ปริญญาเอก 61 82 82 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   1 

  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
จ านวนสัญชาติของนักศึกษาต่างชาต ิ 33 ประเทศ 33 ประเทศ 30 ประเทศ 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Inbound) 193 267 413 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (Outbound) 245 459 474 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน)    

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 7,938 8,018 7,496 
ปริญญาตรี 5,616 (70.75%) 5,909 (73.69%) 5,389 (71.89%) 
ปริญญาโท 2,024  (25.50%) 1,777 (22.16%) 1,720 (22.95%) 
ปริญญาเอก 193 (2.43%) 208 (2.59%) 248 (3.31%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 (0.04%) 4(0.05%) 1 (0.01%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 100 (1.26%) 120(2.50%) 132 (1.76%) 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 2 (0.03%) 1 (0.01%) 6 (0.08%) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 ปกีารศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
 33,936 : 2,069 34,109 : 2,038 34,435 : 2069 
 = 16.40 : 1  =  16.74 : 1 = 16.64 : 1 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต                           รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปีการศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 

มีงานท่า (คน) 70.27% 72.44% 84.05% 
ยังไม่มีงานท่า (คน) 18.56%  15.70% 7.60% 
ศึกษาต่อ (คน) 11.17% 11.86% 9.35% 

เงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ (บาท/เดือน) รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปีการศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 
เงินเดือนสูงสุด >50,001 บาท  >50,001 บาท >50,001 บาท 
 2.3% 4.74% 3.12% 
เงินเดือนขั้นต ่า  <15,000 บาท <15,000 บาท <15,000 บาท 

 21.92% 27.75% 27.47% 
ภูมิภาคที่บัณฑิตมีงานท า รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปีการศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23.89% 24.43% 29.16% 
ภาคกลาง 4.02% 2.68% 4.21% 
ภาคเหนือ 0.88%  0.94% 
ภาคใต้ 1.76% 1.96% 1.87% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50.28% 52.77% 45.58% 
ภาคตะวันออก 7.96%  7.16% 7.36% 
ภาคตะวันตก 0.79%  2.19% 0.81% 
ต่างประเทศ 0.23% 0.10% 0.21% 
ไม่ระบุ 10.20% 8.11% 9.86% 

ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2556 ปกีารศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่าเร็จการศึกษา 226 คน  235 คน  209 คน 
วิทยานิพนธร์ะดับชาต ิ 93 เรื อง (41.15%) 111 เรื อง (47.23%) 88 เรื อง (42.11%) 
วิทยานิพนธร์ะดับนานาชาต ิ 276 เรื อง (122.12%) 392 เรื อง(166.81%) 229 เรื อง (109.57%) 

รวม 369 เรื อง (163.27%) 503 เรื อง(214.04%) 317 เรื อง (185.17%) 
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ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557-2559 
  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (สาขาวิชา) 338 338 342 
ปริญญาตรี 96 (28.40%) 98 (28.99%) 101 (29.53) 
ปริญญาโท 137 (40.53%) 137 (40.53%) 137 (40.06%) 
ปริญญาเอก 84 (24.85%) 85 (25.15%) 86 (25.15%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 (1.48%) 2 (0.59%) 2 (0.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.73%) 16 (4.73%) 16 (4.68%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 5 7 6 
ปริญญาตรี - 2 3 
ปริญญาโท 3 4 2 

ปริญญาเอก 2 1 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - - 

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

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 6 4 6 
ปริญญาตรี 1 3 2 
ปริญญาโท 2 1 4 
ปริญญาเอก 3 - - 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 39,506 39,622 39,866 
ปริญญาตรี 29,729 30,687 31,781 
ปริญญาโท 7,830 6,980 6,040 
ปริญญาเอก 1,686 1,681 1,756 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 3 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 257 271 285 

จ านวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,251 10,113 9,920 
ปริญญาตรี 7,911 8,164 8,306 
ปริญญาโท 1,917 1,552 1,209 
ปริญญาเอก 277 249 260 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 1 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 143 147 141 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติ (คน) 478 564 471 
ปริญญาตรี 226 267 189 
ปริญญาโท 191 215 199 

   ปริญญาเอก 61 82 82 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   1 

  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
จ านวนสัญชาติของนักศึกษาต่างชาต ิ 33 ประเทศ 33 ประเทศ 30 ประเทศ 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Inbound) 193 267 413 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (Outbound) 245 459 474 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน)    

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 7,938 8,018 7,496 
ปริญญาตรี 5,616 (70.75%) 5,909 (73.69%) 5,389 (71.89%) 
ปริญญาโท 2,024  (25.50%) 1,777 (22.16%) 1,720 (22.95%) 
ปริญญาเอก 193 (2.43%) 208 (2.59%) 248 (3.31%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 (0.04%) 4(0.05%) 1 (0.01%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 100 (1.26%) 120(2.50%) 132 (1.76%) 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 2 (0.03%) 1 (0.01%) 6 (0.08%) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 ปกีารศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
 33,936 : 2,069 34,109 : 2,038 34,435 : 2069 
 = 16.40 : 1  =  16.74 : 1 = 16.64 : 1 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต                           รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปกีารศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 

มีงานท่า (คน) 70.27% 72.44% 84.05% 
ยังไม่มีงานท่า (คน) 18.56%  15.70% 7.60% 
ศึกษาต่อ (คน) 11.17% 11.86% 9.35% 

เงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ (บาท/เดือน) รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปกีารศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 
เงินเดือนสูงสุด >50,001 บาท  >50,001 บาท >50,001 บาท 
 2.3% 4.74% 3.12% 
เงินเดือนขั้นต ่า  <15,000 บาท <15,000 บาท <15,000 บาท 

 21.92% 27.75% 27.47% 
ภูมิภาคที่บัณฑิตมีงานท า รุ่น 46 ปีการศึกษา 55 รุ่น 47 ปกีารศึกษา 56 รุ่น 48 ปีการศึกษา 57 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23.89% 24.43% 29.16% 
ภาคกลาง 4.02% 2.68% 4.21% 
ภาคเหนือ 0.88%  0.94% 
ภาคใต้ 1.76% 1.96% 1.87% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50.28% 52.77% 45.58% 
ภาคตะวันออก 7.96%  7.16% 7.36% 
ภาคตะวันตก 0.79%  2.19% 0.81% 
ต่างประเทศ 0.23% 0.10% 0.21% 
ไม่ระบุ 10.20% 8.11% 9.86% 

ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2556 ปกีารศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่าเร็จการศึกษา 226 คน  235 คน  209 คน 
วิทยานิพนธร์ะดับชาต ิ 93 เรื อง (41.15%) 111 เรื อง (47.23%) 88 เรื อง (42.11%) 
วิทยานิพนธร์ะดับนานาชาต ิ 276 เรื อง (122.12%) 392 เรื อง(166.81%) 229 เรื อง (109.57%) 

รวม 369 เรื อง (163.27%) 503 เรื อง(214.04%) 317 เรื อง (185.17%) 
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  ข้อมูลสารสนเทศ    
 ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่าเร็จการศึกษา  2,424 คน  2,089 คน  1,793 คน 
ระดับชาติ 1,084 เรื อง (44.72%) 1,372 เรื อง (65.68%) 1,110 เรื อง (61.91%) 
ระดับนานาชาติ 315 เรื อง  (12.99%) 430 เรื อง (20.58%) 437 เรื อง (24.37%) 

รวม 1,399 เรื อง (77.72%) 1,802 เรื อง(86.26%) 1,547 เรื อง (86.28%) 
จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด (บาท)  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

จากแหล่งทุนภายใน  5,000,000 5,000,000 10,000,000 
   จากแหล่งทุนภายนอก 40,176,330 45,273,330 45,516,500 

รวม 45,176,330 50,273,330 55,516,504 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน/จ านวนทุนทั้งหมด (คน/ทุน)  2,409 2,912 2,997 

จากแหล่งทุนภายใน 600 500 1,000 
จากแหล่งทุนภายนอก 1,809 2,412 1,997 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี  

6.5 : 3.0 : 0.5 6.8 : 2.7 : 0.4 6.9 : 2.7 : 0.3 

สัดส่วน ตามต าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. และ อ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.2 : 2.2 : 3.2 : 4.4 0.3 : 2.1 : 3.5 : 4.2 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 
จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (ไม่รวม รร.สาธิต) 48 49 43 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 11,177 11,239 11,404 

 จ าแนกตาม สายงาน    
 สายผู้สอน (รวม รร. สาธิต) 2,368 2,320 2,226 
 สายผู้สอน (ไม่รวม รร. สาธิต) 2,069 2,038 1,943 
 สายผู้สอนสังกัด รร. สาธิต 299 282 283 
 สายสนับสนุน 8,809 8,919 9,178 

 จ าแนกตาม ประเภทบุคลากร    
  ข้าราชการทั้งหมด 3,056 1,299 498 
   สายผู้สอน 1,254 751 383 
   สายสนับสนุน 1,802 548 115 
  พนักงาน มหาวิทยาลัย 3,843 5,913 6,792 
   สายผู้สอน 846 1,307 1,578 
   สายสนับสนุน 2,997 4,606 5,214 

 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตาม ระดับการศึกษา  
(ไม่รวม รร.สาธิต) 

2,069 2,038 1,943 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี 1 1 - 
  ปริญญาตรี  96 85 68 

  ปริญญาโท  627 558 533 
  ปริญญาเอก  1,345 1,394 1,342 

 
 
 
 

   

  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต่าแหน่งทางวิชาการ 

(ไม่รวม รร.สาธิต) 
2,069 2,038 1,944 

  ศาสตราจารย์  42 51 50 
  รองศาสตราจารย์  441 424 411 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  682 713 700 
  อาจารย์  904 850 782 
ค่าซื้อหนังสือ, ต ารา, โสตทัศน์ (บาท) 53,469,268.48 1,703,922.05 80,135 
ค่าซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ(บาท) 4,609,164 5,058,100.55 5,096,055 
ค่าซื้อวารสารภาษาไทย(บาท) 449,051 2,753,950.79 343,895 
ค่าใช้จ่ายส าหรับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน (บาท) 

8,803,135 22,585,540 28,056,146 

งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย(บาท) 757,469,900 813,533,150 858,954,500 
· จ่านวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน (บาท) 397,985,687 139,898,980 169,514,230 
· จ่านวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (บาท) 173,400,423 224,844,276 243,627,102 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด (เรื่อง) 1,681 1,905 1,387 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ิ 715 727 242 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1,397 1,178 1,145 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาต ิ

6,935 บทความ 7,138 บทความ 4,746 บทความ 

·  ฐานข้อมูล Scopus 4,196 4,451 4,812 
·  ฐานข้อมูล ISI 2,739 2,687 124 

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่) 

212  ผลงาน 387 ผลงาน 474 ผลงาน 

·  อนุสิทธิบัตร (ผลงาน) 31 59 84 
·  ลิขสิทธิ์ (ผลงาน) 124 311 326 
·  สิทธิบัตร 43 14 64 
·  พันธุ์พืชใหม ่ 14 3 - 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 12,208,121,200 13,376,427,500 13,756,658,360 
·  งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,043,998,600 4,613,784,900 4,847,143,900 
·  งบประมาณเงินรายได้ 8,164,122,600 8,762,642,600 8,909,514,460 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย    
QS WORLD UINVERSITY RANKINGS    
 ระดับโลก 700+ 700+ 700+ 
 ระดับเอเชีย  171-180 171-180 165 
 ระดับประเทศ  6 6 7 
THE RANKINGS    
 ระดับโลก - - 600-800 
 ระดับเอเชีย    181-190 
 ระดับประเทศ - - 4 
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  ข้อมูลสารสนเทศ    
 ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปกีารศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ผู้ส่าเร็จการศึกษา  2,424 คน  2,089 คน  1,793 คน 
ระดับชาติ 1,084 เรื อง (44.72%) 1,372 เรื อง (65.68%) 1,110 เรื อง (61.91%) 
ระดับนานาชาติ 315 เรื อง  (12.99%) 430 เรื อง (20.58%) 437 เรื อง (24.37%) 

รวม 1,399 เรื อง (77.72%) 1,802 เรื อง(86.26%) 1,547 เรื อง (86.28%) 
จ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด (บาท)  ปกีารศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

จากแหล่งทุนภายใน  5,000,000 5,000,000 10,000,000 
   จากแหล่งทุนภายนอก 40,176,330 45,273,330 45,516,500 

รวม 45,176,330 50,273,330 55,516,504 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน/จ านวนทุนทั้งหมด (คน/ทุน)  2,409 2,912 2,997 

จากแหล่งทุนภายใน 600 500 1,000 
จากแหล่งทุนภายนอก 1,809 2,412 1,997 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี  

6.5 : 3.0 : 0.5 6.8 : 2.7 : 0.4 6.9 : 2.7 : 0.3 

สัดส่วน ตามต าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. และ อ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.2 : 2.2 : 3.2 : 4.4 0.3 : 2.1 : 3.5 : 4.2 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 
จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (ไม่รวม รร.สาธิต) 48 49 43 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 11,177 11,239 11,404 

 จ าแนกตาม สายงาน    
 สายผู้สอน (รวม รร. สาธิต) 2,368 2,320 2,226 
 สายผู้สอน (ไม่รวม รร. สาธิต) 2,069 2,038 1,943 
 สายผู้สอนสังกัด รร. สาธิต 299 282 283 
 สายสนับสนุน 8,809 8,919 9,178 

 จ าแนกตาม ประเภทบุคลากร    
  ข้าราชการทั้งหมด 3,056 1,299 498 
   สายผู้สอน 1,254 751 383 
   สายสนับสนุน 1,802 548 115 
  พนักงาน มหาวิทยาลัย 3,843 5,913 6,792 
   สายผู้สอน 846 1,307 1,578 
   สายสนับสนุน 2,997 4,606 5,214 

 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตาม ระดับการศึกษา  
(ไม่รวม รร.สาธิต) 

2,069 2,038 1,943 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี 1 1 - 
  ปริญญาตรี  96 85 68 

  ปริญญาโท  627 558 533 
  ปริญญาเอก  1,345 1,394 1,342 

 
 
 
 

   

  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต่าแหน่งทางวิชาการ 

(ไม่รวม รร.สาธิต) 
2,069 2,038 1,944 

  ศาสตราจารย์  42 51 50 
  รองศาสตราจารย์  441 424 411 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  682 713 700 
  อาจารย์  904 850 782 
ค่าซื้อหนังสือ, ต ารา, โสตทัศน์ (บาท) 53,469,268.48 1,703,922.05 80,135 
ค่าซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ(บาท) 4,609,164 5,058,100.55 5,096,055 
ค่าซื้อวารสารภาษาไทย(บาท) 449,051 2,753,950.79 343,895 
ค่าใช้จ่ายส าหรับระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน (บาท) 

8,803,135 22,585,540 28,056,146 

งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย(บาท) 757,469,900 813,533,150 858,954,500 
· จ่านวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน (บาท) 397,985,687 139,898,980 169,514,230 
· จ่านวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (บาท) 173,400,423 224,844,276 243,627,102 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด (เรื่อง) 1,681 1,905 1,387 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ิ 715 727 242 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1,397 1,178 1,145 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาต ิ

6,935 บทความ 7,138 บทความ 4,746 บทความ 

·  ฐานข้อมูล Scopus 4,196 4,451 4,812 
·  ฐานข้อมูล ISI 2,739 2,687 124 

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่) 

212  ผลงาน 387 ผลงาน 474 ผลงาน 

·  อนุสิทธิบัตร (ผลงาน) 31 59 84 
·  ลิขสิทธิ์ (ผลงาน) 124 311 326 
·  สิทธิบัตร 43 14 64 
·  พันธุ์พืชใหม ่ 14 3 - 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 12,208,121,200 13,376,427,500 13,756,658,360 
·  งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,043,998,600 4,613,784,900 4,847,143,900 
·  งบประมาณเงินรายได้ 8,164,122,600 8,762,642,600 8,909,514,460 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย    
QS WORLD UINVERSITY RANKINGS    
 ระดับโลก 700+ 700+ 700+ 
 ระดับเอเชีย  171-180 171-180 165 
 ระดับประเทศ  6 6 7 
THE RANKINGS    
 ระดับโลก - - 600-800 
 ระดับเอเชีย    181-190 
 ระดับประเทศ - - 4 
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MOU
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ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปล่ียนอาจารย นักศึกษา บุคลากร

ประเทศ จํานวน ประเทศ จํานวน

Australia 13 Myanmar	[Burma] 7

Austria 1 Nepal 1

Belgium 2 Netherlands 1

Bhutan 1 New	Zealand 4

Cambodia 4 Peru 1

Canada 5 Philippines 2

China 34 Portugal 1

Czech	Republic 1 Russia 2

Denmark 1 Singapore 2

Finland 1 South	Africa 1

France 5 South	Korea 7

Germany 11 Spain 3

India 1 Sri	Lanka 1

Indonesia 95 Sweden 1

Ireland 2 Switzerland 1

Italy 3 Taiwan 15

Japan 68 Thailand 8

Laos 10 United	Kingdom 10

Malaysia 4 United	States 28

Mexico 1 Vietnam 10

รวมทั้งหมด 369

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 และ 2559

สินทรัพย 2558 2559

สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,096.90 588.48

ลูกหนี้ระยะสั้น 416 277.46

รายได้ค้างรับ 221 151.33

เงินลงทุนระยะสั้น 4,345.90 4,729.57

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 95.1 277.02

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,174.90 5,973.86

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

ลูกหนี้ระยะยาว 19 18.80

เงินลงทุนระยะยาว 5,495.20 6,036.03

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 7,739.90 8,496.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,254.10 14,551.57

รวมสินทรัพย 19,429.00 20,525.43

(หนวย : ลานบาท)

รายงานทางการเงิน
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(หนวย : ลานบาท)

หนี้สิน/สวนทุน 2558 2559

หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้ระยะสั้น 170.4 197.05

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 233 159.42

รายได้รอการรับรู้ 890.4 918.75

เงินรับฝากระยะสั้น 469.1 636.25

เงินประกัน 52.2 51.65

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,815.10 1,963.11

หนี้สินไมหมุนเวียน  

เงินรับฝากระยะยาว 164.5 179.20

รวมหนี้สิน 1,979.60 2,142.32

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 6,683.86 7,727.65

รายไดสูง/(ตํ่า) ตํ่ากวาคาใชจายสะสม 8,665.81 7,573.53

เงินสํารองอื่น 2,102.63 3,081.93

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 17,449.36 18,383.11

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 และ 2559 (ตอ)
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รายได 2558 2559

รายไดจากรัฐบาล 5,600.16 4,921.26

รายไดมหาวิทยาลัย

รายได้จากการจัดการศึกษา	 1,206.35 1,255.19

รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 4,341.45 4993.81

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 640.07 637.90

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 193.91 185.99

รายได้จากรายได้ดอกเบี้ยรับและจากการลงทุน 361.50 238.86

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23.21 23.66

รายได้จากการช่วยเหลือและเงินบริจาค 294.62 415.39

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 232.13 431.60

รวมรายได 12,893.40 13,103.56

งบรายได้ –คาใช้จาย
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 และ 2559

(หนวย : ลานบาท)
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งบรายได้ –คาใช้จาย(ตอ)
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 และ 2559

 คาใชจาย 2558 2559

คาใชจายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,023.73 5,269.40

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 448.64 10.32

ค่าใช้จ่ายด้านการฝกอบรม 71.60 78.83

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 78.40 90.26

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 3,445.72 3,846.51

ค่าสาธารณูปโภค 349.94 332.35

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,026.21 963.97

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ 1,816.47 1,21071

ค่าใช้จ่ายภาษี 3.20 3.21

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น 391.42 36.11

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 12,655.32 11,841.67

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน 238.077 1,261.89

หัก เลิกเกินสงคืน - 6.06

รายได้ที่ไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน - -

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายปปจจุบัน 238.08 1,255.84

รายการโอน 164.72

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 238.08 1,091.11

(หนวย : ลานบาท)
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 รศ.	ล�าปาง	แม่นมาตย์	 รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร์

ผูจัดทํา

	 นางเพียงเพ็ญ	ภาคอุทัย		 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

	 นางภัทรวดี	พลไพรสรรพ์	 หัวหน้างานแผนและประเมินผล	กองแผนงาน

	 นางสาวสดใส	พิมพ์ทองงาม	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

	 นางสาวอภัยวรรณ	ด�าข�า	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

	 นางสาวอรทัย	ลุลงยศ		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

	 นางวนิดา	ประทุมทิพย์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 นายอนุวรรตน์	ศรีสวัสดิ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหลงขอมูล 

	 รายงานการเงิน	จากกองคลัง	

	 รายงานประจ�าป	พ.ศ.	2559	จากคณะ	ศูนย์	สถาบัน	ส�านัก

	 รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าป	พ.ศ.	2559	จากคณะ	ศูนย์	สถาบัน	ส�านัก
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